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OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi badania na temat oferty i możliwości
odbywania praktyk i staży u dolnośląskich pracodawców.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer
ogłoszenia w BZP: 63595 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 5b, 58-306
Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 88-66-500, faks 74 88-66-509.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na wykonanie
usługi badania na temat oferty i możliwości odbywania praktyk i staży u dolnośląskich pracodawców.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania
na temat oferty i możliwości odbywania praktyk i staży u dolnośląskich pracodawców. Przedmiot
zamówienia będzie obejmował m.in. opracowanie szczegółowej metodologii badania, skonstruowanie
narzędzi badawczych, dobór i rekrutację respondentów do badania, realizację badań, przygotowanie bazy
danych podmiotów oferujących praktyki i staże w poszczególnych zawodach w województwie
dolnośląskim, opracowanie raportu końcowego wraz z wnioskami i rekomendacjami, opracowanie
prezentacji multimedialnej, przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu 100 egzemplarzy płyt CD z
raportem z badania i bazą danych podmiotów oferujących praktyki i staże oraz organizację spotkania dla
ok. 30 osób, podczas którego zostaną przedstawione wyniki badania. 2.Główny cel badania:
Zgromadzenie i analiza informacji na temat możliwości odbycia praktyk i staży oferowanych przez
dolnośląskich pracodawców. 3.Cele szczegółowe: 1)Ocena oferty i możliwości praktycznej nauki
poszczególnych zawodów oraz odbycia staży w przedsiębiorstwach i instytucjach województwa
dolnośląskiego. 2)Ocena przydatności praktyk i staży dla pracodawców oraz osób korzystających z tej
formy wsparcia. 3)Określenie czynników sprzyjających i barier w przyjmowaniu kandydatów na praktyki i
staże. 4)Określenie niezbędnych zmian, propozycji rozwiązań prowadzących do zwiększenia korzystania z
tego instrumentu wspierającego zatrudnienie osób młodych. 5)Utworzenie bazy danych podmiotów
oferujących praktyki i staże w poszczególnych zawodach w województwie dolnośląskim.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.30.00.00-7, 79.31.00.00-0, 79.31.50.00-5, 79.31.12.009, 79.80.00.00-2, 55.00.00.00-0, 70.22.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 14.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 BIOSTAT Sp. z o.o., ul. Kościuszki 32/34 c4, 44-200 Rybnik, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 36057,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ
 Cena wybranej oferty: 39500,00
 Oferta z najniższą ceną: 38000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 168264,00
 Waluta: PLN.

