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Ogłoszenie nr 510174228-N-2019 z dnia 21-08-2019 r.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej: Przeprowadzenie badań oraz wykonanie raportu pn.
"Ustalenie rozmiarów problemów alkoholowych oraz zasobów w zakresie ich rozwiązywania na

terenie województwa mazowieckiego- przygotowanie diagnozy do WPPiRPA na Mazowszu".

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 570758-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Krajowy numer identyfikacyjny 16122452000000,
ul. Nowogrodzka  62 a, 02-002  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 226 224 232,
e-mail przetargi@mcps.com.pl, faks 226 224 732. 
Adres strony internetowej (url): www.mcps.com.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Przeprowadzenie badań oraz wykonanie raportu pn. "Ustalenie rozmiarów problemów
alkoholowych oraz zasobów w zakresie ich rozwiązywania na terenie województwa
mazowieckiego- przygotowanie diagnozy do WPPiRPA na Mazowszu".

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
MCPS.ZP/KM/351-7/2019/U

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczej polegającej na: 1.Przeprowadzeniu
analiz na podstawie danych zgromadzonych przez poszczególne instytucje i podmioty (dane
zastane) dotyczących rozmiarów problemów związanych z alkoholem z uwzględnieniem
katalogu zadań w tym obszarze określonych w Narodowym Programie Zdrowia 2016-2020;
2.Wykonaniu analiz porównawczych w zakresie poszczególnych problemów alkoholowych;
3.Opracowaniu raportu zawierającego diagnozę rozmiarów poszczególnych problemów
związanych z alkoholem oraz zasobów w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.
Dane, które będą porównywane, muszą być dodatkowo przedstawione w formie graficznych
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CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Przeprowadzenie badań oraz wykonanie raportu
pn. "Ustalenie rozmiarów problemów alkoholowych oraz
zasobów w zakresie ich rozwiązywania na terenie
województwa mazowieckiego- przygotowanie diagnozy do
WPPiRPA na Mazowszu".

wykresów. 4.Przygotowaniu prezentacji w Power Point zawierającej najważniejsze wnioski i
rekomendacje płynące z badania; 5.Przygotowaniu treści broszury informacyjnej, skierowanej do
szerszego kręgu odbiorców. Broszura musi zawierać krótki opis diagnozy oraz jej najważniejsze
wyniki i rekomendacje wraz z wybranymi wykresami i grafikami, w formacie nie większym niż
5 stron A4 w formacie Word. Broszura musi zostać przygotowana w języku zrozumiałym dla
szerokiego grona odbiorców. Broszura musi zostać opracowana graficznie w formie
umożliwiającej jej publikację bez dodatkowych korekt.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 73110000-6

Dodatkowe kody CPV: 79315000-5, 79311400-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/08/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 20500.00 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Katarzyna Łukowska 
Email wykonawcy: katarzyna.lukowska@55@gmail.com 
Adres pocztowy: ul. Panieńska 1a m 110 
Kod pocztowy: 03-704 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
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nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 20500.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 20500.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 20500.00 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:
Zamawiający wymaga aby wykonanie i dostarczenie przedmiotu umowy nastąpiło nie później
niż do dnia 30.10.2019 r.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 


