
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 

W LEGIONOWIE 

ul. gen. Wł. Sikorskiego 11 

05-119 Legionowo 

tel. 22 784 83 33. faks 22 764 02 05 

 

            INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 

uczestników projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej! Edycja 2011 " - znak 

sprawy:ZD.253.9.2013 

  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11 działając 

zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2013r., poz. 907, 984 i 1047) informuje o wyniku postępowania. 

W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę GoWork.pl Andrzej Kosieradzki, z 

siedzibą: ul. Starowiejska 172, 08-110 Siedlce, która zaoferowała cenę ofertową brutto za 

zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu/warsztatu o tematyce masaż klasyczny I 

stopnia dla 3 osób: 2517,00 zł  (słownie: dwa tysiące pięćset siedemnaście złotych). 

  

  

            Najniższa cena ofertowa brutto 

C = --------------------------------------------- x waga kryterium 

            Cena brutto oferty badanej 

  

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres oferenta 

Liczba punktów w kryterium –  cena 

/C/ 

1 SPECTRA – szkolenia specjalistyczne 

ul. Spółdzielcza 34a 

 2517,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  33,71 pkt 



26-110 Skarżysko-Kamienna 

  

7467,00 zł 

2 Ośrodek Szkolenia Dokształcania i 

Doskonalenia Kadr 

„KURSOR” 

Oddział w Białej Podlaskiej 

ul. Narutowicza 66 

21-500 Biała Podlaska 

 2517,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  42,74 pkt 

 5889,00 zł 

3 Ośrodek Doskonalenia Zawodowego 

„AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI” 

ul. Stanisława Ligonia 20 

01-498 Warszawa 

  

 2517,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  62,99 pkt 

 3996,00 zł 

4 GoWork.pl 

Andrzej Kosieradzki 

ul. Starowiejska 172 

08-110 Siedlce 

  

ul. Żurawia 47/49 IV p. 

00-680 Warszawa 

 2517,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  100,00 pkt 

 2517,00 zł 

5 WSI „WARSZAWSKA” 

ul. Nocznickiego 29 

01-918 Warszawa 

 2517,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  64,05 pkt 

 3930,00 zł 

  

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta wybranej firmy zawierała 

najniższą cenę, w związku z powyższym uzyskała maksymalną liczbę punktów w wyniku 



oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w 

niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  

  

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt  2 i w związku z ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp, Zamawiający może 

zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których 

mowa w ust. 1, /Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z 

zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób 

określony w art. 27 ust. 2, tj. za pomocą faksu./ jeżeli w postępowaniu nie odrzucono żadnej 

oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy    

  

Wykonawcy zrealizują usługę w terminie: od dnia podpisania umowy do 24 grudnia 

2013r. 

 


