
UNI A  E U R O P E J S K A  
F U N D U S Z  A Z Y L U ,  
MIGRACJI I INTEGRACJI

DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 
WE WROCŁAWIU 

DYREKTOR GENERALNY

Wrocław., dnia ÍÍ grudnia 2018 r.

AL-ZP.272-17/18/ZP/PN zadanie nr 2

do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu (str. internetowa)

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zgodnie z art. 92 ust.l i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1986), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Świadczenie usługi 
doradztwa zawodowego w ramach projektu pn. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw 
trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji 
i Integracji w delegaturach DUW: w Legnicy (część I) i w Wałbrzychu (część II), w zakresie zadania nr 2, jako 
najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przeż Wykonawcę:
Wrocławski Instytut Biznesu i Edukacji 
WIBE Sp. z o.o. 
ul. Ostrowskiego 30 
53-238 Wrocław
e-mail: sekretariat@wibe.wroc.pl

Cena brutto oferty: 36.604,80 zł
Wykonawca-dysponuje osobami posługującymi się następującymi językami obcymi: język angielski, język rosyjski

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożył ofertę niepodlegającą 
odrzuceniu. Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert oraz 
uzyskała łącznie 80,30 pkt, tj.:
- w kryterium: „cena brutto oferty” - 50,30 piet
- w kryterium: „dysponowanie osobami posługującymi się następującymi językami obcymi” -  30,00 piet

1. Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu i punktację łączną sporządzono w poniższej tabeli:

Kryteria oceny ofert

Nr
oferty Wykonawca Cena brutto oferty> 

- waga 55% 
(pkt)

Dysponowanie osobami 
posługującymi się 

następującymi językami 
obcymi 

- waga 45%
(pkt)

Ogółem
punktów

1.

Wrocławski Instytut Biznesu i Edukacji
WIBE Sp. z o.o.
ul. Ostrowskiego 30
53-238 Wrocław
e-mail: sekretariat@wibe.wroc.pl

50,30 30,00 80,30

Projekt nr 9/8-2017/CIG-FAMI pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. W sparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku" 
współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

mailto:sekretariat@wibe.wroc.pl
mailto:sekretariat@wibe.wroc.pl


Innovaspal Ośrodek Profesjonalizacji 
Kadr Sp. z o.o.
Al. Krakowska 137

2. 02-180 Warszawa
(cadres korespondencyjny: os. Słoneczne 14, 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski) 
e-mail: innovaspal@gmail.com

55,00 0,00 55,00

2. Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu nie ustanowiono 
dynamicznego systemu zakupów.
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Projekt nr 9/8-2017/OG-FAMI pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku" 
współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.
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