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Wszyscy Wykonawcy 

 

Dziękując za udział w postępowaniu Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej podaje informację 

o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację świadczenia usługi Doradcy ds. Modelu 

Kooperacji dla podmiotów z gmin i powiatów województwa mazowieckiego w ramach projektu 

pt. „Liderzy kooperacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 

2014-2020 w działaniu 2.5 Skuteczna pomoc społeczna (znak sprawy: MCPS.PUN/MP/351-

1/2019 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

1. Najkorzystniejsza oferta: 

a) Dla części I zamówienia – usługa doradcza w ramach stanowiska Doradcy ds. Modelu 

Kooperacji dla podmiotów z gmin i powiatów województwa mazowieckiego tj. gmina 

Wiązowna (z powiatu otwockiego), gmina Nur (z powiatu ostrowskiego), gmina Małkinia 

Górna (z powiatu ostrowskiego) oraz powiaty otwocki i ostrowski – Doradca I. 

Do realizacji zamówienia wybrano ofertę Wykonawcy: 

Krzysztof Rusiniak, Warszawa 

Uzasadnienie: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, spełnia wszelkie wymogi 

zawarte w Istotnych Warunkach Zamówienia, oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w dwóch 

kryteriach: Kryterium nr 1, tj. cena oferty, Kryterium nr 2, tj. doświadczenie zawodowe. Łączna 

suma punktów: 100 pkt. 

b) Dla części II zamówienia – usługa doradcza w ramach stanowiska Doradcy ds. Modelu 

Kooperacji dla podmiotów z gmin i powiatów województwa mazowieckiego tj. gmina 

Radzanów (z powiatu białobrzeskiego), gmina Stoczek (z powiatu węgrowskiego), gmina 

Liw (z powiatu węgrowskiego) oraz powiat białobrzeski i węgrowski – Doradca II. 

Do realizacji zamówienia wybrano ofertę Wykonawcy: 

Marcin Lewiński, Warszawa. 



 

 

Uzasadnienie: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, spełnia wszelkie wymogi 

zawarte w Istotnych Warunkach Zamówienia, oferta uzyskała najwyższą sumę punktów. Łączna 

liczba punktów: 95,69 pkt. 

2. Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty oraz punktacja przyznana ofertom wg. 

Kryterium nr 1, tj. cena oferty i Kryterium nr 2, tj. doświadczenie zawodowe.  

Część I zamówienia: 

Lp. Nazwa Wykonawcy Kryterium nr 1 Kryterium nr 2 Suma punktów 

1. Krzysztof Rusiniak, Warszawa 60 pkt 40 pkt 100 pkt 

Część II zamówienia: 

Lp.  Nazwa Wykonawcy Kryterium nr 1 Kryterium nr 2 Suma punktów 

1. 
CKSP Sp. z o. o. ul. 
Mazowiecka 11 lok. 49 

00-052 Warszawa 

60 pkt 0 pkt 60 pkt 

2. 
Marcin Lewiński, Warszawa 

55,69 pkt 40 pkt 95,69 

3. Informacje o zawarciu umowy: Umowa zostanie zawarta niezwłocznie. 

 

    /-/ Aleksander Kornatowski 

 

p.o. Dyrektora 

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej 

 


