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Dot. organizacji szkolenia zamkniętego dla Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy i 
Dolnośląskiego  Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 

 
 

 

          W dniu 14 września 2011 roku podczas odbywającego się we Wrocławiu posiedzenia Komisji 

Przetargowej działającej przy Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy rozstrzygnięto zamówienie 
publiczne realizowane w trybie przetargu nieograniczonego o numerze 79/2011, którego przedmiotem 

zamówienia  jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia dla dyrektorów dolnośląskich Powiatowych 
Urzędów Pracy i Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Zamawiający na realizację niniejszego 

zamówienia przeznaczył kwotę 19.800,00 złotych brutto. 
Poniższa tabela przedstawia nazwy i adresy firmy uczestniczących w/w postępowaniu publicznym, 

cenę brutto złożonej oferty oraz jej ocenę  na podstawie kryterium cena. 

 

 

L.p. 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 

Cena brutto  Ogółem  

punkty  

1. AKADEMIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Sp z o.o. 

ul. Straganiarska 20/22 
80-837 Gdańsk 

17536,00 Oferta odrzucona, 

zgodnie z art. 89 ust. 1 
pkt 2 ustawy pzp. tj.: 

Treść oferty nie 

odpowiada treści 
SIWZ. Wykaz usług 

zal. nr 6 wraz z 
referencjami nie był 

zgodny z 

wymaganiami 
określonymi w SIWZ.  

2. Europejskie Centrum Kształcenia EUREKA  

Sp z o.o. 
ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin 

17.600,00  100 pkt.  

               
Zgodnie z powyższą tabelą najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Europejskie Centrum Kształcenia 

EUREKA  Sp z o.o. ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin i jest typowana przez Zamawiającego do 

realizacji zamówienia publicznego nr 79/2011. 
 

Oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, a jej cena mieściła się w kwocie 

przeznaczonej na realizację w/w zamówienia. 

 
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 

ustawy pzp umowa do zam. pub. nr 79/2011 może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przesłania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub drogą elektroniczną. 


