
 

 
  

 

Myślibórz, dnia 13.09.2013r. 

 

 

UCZESTNICY POSTEPOWANIA 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Przeprowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych  
i psychospołecznych w ramach projektu pn. „Pomocna dłoń”. 

 

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA  

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu – dalej Zamawiający, działając na podstawie art. 92 

ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia  2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:  

Dz. U. z 2013r. poz. 907) – dalej PZP, zawiadamia o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego 

ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy 

wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert 

zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta. 

   

W przedmiotowym postępowaniu złożono 9 ofert. 

Za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu uznano ofertę złożoną przez Wykonawcę: 

 

Centrum Organizacji Imprez i Szkoleń „CONTENTUM” Marcin Jerzynek 

Ul. Wyszyńskiego 117/10, 65-536 Zielona Góra 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a złożona oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca  

w kryterium oceny ofert „cena” uzyskał liczbę 100 pkt.  

Cena za realizację zamówienia wynosi 1.391,00 zł 

 

Pozostali Wykonawcy także spełnili określone przez Zamawiającego  warunki udziału w postępowaniu, a 

złożone przez nich oferty spełniają wymagania określone w specyfikacji. Poniżej Zamawiający podaje 

nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz  ze streszczeniem oceny i 

porównania złożonych ofert oraz łączną punktacją: 

 

 Oferta druga w kolejności: 

Spółdzielnia Socjalna „SkillStore”, Ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań 

 

Wykonawca w kryterium oceny ofert „cena” uzyskał 75,19 pkt. Cena za realizację zamówienia wynosi 

1.850,00 zł brutto.  

 

 Oferta trzecia w kolejności: 

Symetria Psychoterapia i Szkolenia Radosław Cieśluk, Ul. Parkowa 2/7, 71-600 Szczecin 

 

Wykonawca w kryterium oceny ofert „cena” uzyskał 57,96 pkt. Cena za realizację zamówienia wynosi 

2.400,00 zł brutto.  



 

 
 

 Oferta czwarta w kolejności: 

ZPA KOMUNIKACJA W BIZNESIE Zbigniew Pankiewicz, Ul. Wiosny Ludów 26/43, 71-471 

Szczecin 

Wykonawca w kryterium oceny ofert „cena” uzyskał 57 pkt. Cena za realizację zamówienia wynosi 

2.440,00 zł brutto.  

 

 Oferta piąta w kolejności: 

„PRACOWNIA”, Monika Marcussen, Ul. Profesorska 3, 66-004 Racula 

 

Wykonawca w kryterium oceny ofert „cena” uzyskał 55,64 pkt. Cena za realizację zamówienia wynosi 

2.500,00 zł brutto.  

 

 Oferta szósta w kolejności: 

CDE Sylwia Obara, Ul. Targowa 16a/75, 25-520 Kielce 

Wykonawca w kryterium oceny ofert „cena” uzyskał 49,80 pkt. Cena za realizację zamówienia wynosi 

2.793,00 zł brutto.  

 

 Oferta siódma w kolejności: 

Collegium Medyczne Medica s.c. Anna Wasiłek, Grzegorz Wasiłek Akademia Kształcenia Kadr 
Medica, Ul. Mieszka I-go 4, 73-110 Stargard Szczeciński 

 

Wykonawca w kryterium oceny ofert „cena” uzyskał 42,15 pkt. Cena za realizację zamówienia wynosi 

3.300,00 zł brutto.  

 

 Oferta ósma w kolejności: 

WOJEWÓDZKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W GORZOWIE WLKP., 
Ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wielkopolski 

 

Wykonawca w kryterium oceny ofert „cena” uzyskał 34,77 pkt. Cena za realizację zamówienia wynosi 

4.000,00 zł brutto.  

 

 Oferta dziewiąta w kolejności: 

Marzena Gniewek „Open’er” Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii „Ważka” – Usługi, Handel, 

Ul. Pogodna 8, 58-306 Wałbrzych 

 

Wykonawca w kryterium oceny ofert „cena” uzyskał 24,19 pkt. Cena za realizację zamówienia wynosi 

5.750,00 zł brutto.  

 

 

Ad.2) 

Zamawiający informuje, że umowy z Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty 

zostaną podpisane niezwłocznie w terminie dogodnym dla obu stron ustalonym telefonicznie, zgodnie  

z dyspozycją przepisu oraz art. 94 ust. 2 pkt. 3a) ustawy PZP. Planowany termin podpisania umowy 13 – 

14.09.2013r. 

 

 

…………………………………… 

 


