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UCZESTNICY POSTEPOWANIA 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Przeprowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych 

 i psychospołecznych w ramach projektu pn. „Pomocna dłoń” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet VII: Promocja integracji społecznej; Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie 

aktywnej integracji Poddziałania 7.1.2 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 

społecznej przez powiatowe centra pomocy rodzinie 

 

 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 

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 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) – 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 5 ofert. 

Ad.1) 

 

Część I. Usługa przeprowadzenia warsztatów pn. „Warsztaty psychoedukacyjne i psychospołeczne 

dla 14 osób usamodzielnianych”  

 

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

Mens Mentis Antoni Piwowarczyk, ul. Spółdzielcza 17/1, 70-393 Szczecin 

 

Uzasadnienie wyboru: 

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

wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Oferta uzyskała następującą liczbę punktów za poszczególne kryteria oceny ofert: 

1. Cena – 75 punktów na 75 możliwych do uzyskania, cena oferty wyniosła 580,00 zł. 

2. Doświadczenie trenera – 25 pkt. na 25 możliwych do uzyskania (11 lat doświadczenia). 

Łączna liczba punktów 100 

 

 



 

 
 

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 

1) Oferta druga w kolejności: 

Gabinet Psychologiczno-Terapeutyczny Katarzyna Jastrzębska, ul. Focza 12/4, 70-797 Szczecin 

 

Oferta uzyskała następującą liczbę punktów za poszczególne kryteria oceny ofert: 

1. Cena – 45,78 punktów na 75 możliwych do uzyskania, cena oferty wyniosła 950,00 zł  

2. Doświadczenie trenera – 25 pkt. na 25 możliwych do uzyskania (9 lat doświadczenia). 

Łączna liczba punktów 70,78 

2) Oferta trzecia w kolejności: 

EDUtranfer Anna Kławsiuć-Zduńczyk, ul. Szosa Chełmińska 160C/1, 87-100 Toruń 

 

Oferta uzyskała następującą liczbę punktów za poszczególne kryteria oceny ofert: 

1. Cena – 30 punktów na 75 możliwych do uzyskania, cena oferty wyniosła 1.450,00 zł 

2. Doświadczenie trenera – 25 pkt. na 25 możliwych do uzyskania (4 lata doświadczenia). 

Łączna liczba punktów 50 

 

3) Oferta czwarta w kolejności: 

Center Consulting Piotr Piaseczny,  Ul. Piłsudskiego 11/17 lok. 700, 10-575 Olsztyn 

 

Oferta uzyskała następującą liczbę punktów za poszczególne kryteria oceny ofert: 

1. Cena – 19,77 punktów na 75 możliwych do uzyskania, cena oferty wyniosła 2.200,00 zł 

2. Doświadczenie trenera – 25 pkt. na 25 możliwych do uzyskania (4 lata doświadczenia). 

Łączna liczba punktów 44,77 

 

Część II. Usługa przeprowadzenia warsztatów pn. „Warsztaty psychoedukacyjne i psychospołeczne 

dla 33 osób niepełnosprawnych”  

 

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

Mens Mentis Antoni Piwowarczyk, ul. Spółdzielcza 17/1, 70-393 Szczecin 

 

Uzasadnienie wyboru: 

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

wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Oferta uzyskała następującą liczbę punktów za poszczególne kryteria oceny ofert: 

1. Cena – 75 punktów na 75 możliwych do uzyskania, cena oferty wyniosła 860,00 zł. 

2. Doświadczenie trenera – 25 pkt. na 25 możliwych do uzyskania (11 lat doświadczenia). 

Łączna liczba punktów 100 

 

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 

 



 

 
 

1) Oferta druga w kolejności: 

Center Consulting Piotr Piaseczny,  Ul. Piłsudskiego 11/17 lok. 700, 10-575 Olsztyn 

 

Oferta uzyskała następującą liczbę punktów za poszczególne kryteria oceny ofert: 

1. Cena – 40,82 punktów na 75 możliwych do uzyskania, cena oferty wyniosła 1.580,00 zł 

2. Doświadczenie trenera – 25 pkt. na 25 możliwych do uzyskania (4 lata doświadczenia). 

Łączna liczba punktów 65,82 

 

2) Oferta trzecia w kolejności: 

Gabinet Psychologiczno-Terapeutyczny Katarzyna Jastrzębska, ul. Focza 12/4, 70-797 Szczecin 

 

Oferta uzyskała następującą liczbę punktów za poszczególne kryteria oceny ofert: 

1. Cena – 33,94 punktów na 75 możliwych do uzyskania, cena oferty wyniosła 1.900,00 zł  

2. Doświadczenie trenera – 25 pkt. na 25 możliwych do uzyskania (9 lat doświadczenia). 

Łączna liczba punktów 58,94 

 

3) Oferta trzecia w kolejności: 

EDUtranfer Anna Kławsiuć-Zduńczyk, ul. Szosa Chełmińska 160C/1, 87-100 Toruń 

 

Oferta uzyskała następującą liczbę punktów za poszczególne kryteria oceny ofert: 

1. Cena – 24,33 punktów na 75 możliwych do uzyskania, cena oferty wyniosła 2.650,00 zł 

2. Doświadczenie trenera – 25 pkt. na 25 możliwych do uzyskania (4 lata doświadczenia). 

Łączna liczba punktów 49,33 

 

Ad.2) 

Zamawiający informuje, że umowa z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę 

zostanie podpisana niezwłocznie w terminie dogodnym dla obu stron ustalonym telefonicznie, zgodnie  

z art. 94 ust. 2 pkt. 3a) ustawy p.z.p. Planowany termin podpisania umowy 23.08.2012r.  lub 24.08.2012r.  

 

 


