
 

 
 

              Warszawa, 31 lipca 2020 roku 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

W postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia pn. Na usługę przygotowania  

i realizacji szkoleń specjalistycznych z zakresu profilaktyki uzależnień w województwie 

mazowieckim” (nr referencyjny postępowania - MCPS.ZP/PG/351-2-3/2020). 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2019 r., poz.1843) Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert. 

 

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 1.008.108,00 zł 

przy uwzględnieniu następującego podziału na części: 

a) Część 1 – 200.000,00 zł 

b) Część 2 – 80.000,00 zł 

c) Część 3 – 180.000,00 zł 

d) Część 4 – 168.000,00 zł 

e) Część 5 – 110.000,00 zł  

f) Część 6 – 40.000,00 zł 

g) Część 7 – 80.000,00 zł 

h) Część 8 – 90.000,00 zł 

i) Część 9 – 60.108,00 zł 

2. Do dnia 31.07.2020 do godz. 11:00 wpłynęły oferty od 5 (pięciu) Wykonawców: 

1) Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne „SELF” T. Kobylański, M. Mołoń s.c., ul. Unii 

Lubelskiej 6/8, 35-016 Rzeszów - oferowana cena dla części 2 zamówienia 67.470,00 zł 

(słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt zł, 00/100 gr) brutto; 

oferowana cena dla części 4 zamówienia 155.280,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć 

tysięcy dwieście osiemdziesiąt zł, 00/100 gr) brutto; oferowana cena dla części 7 

zamówienia 67.470,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt 

zł, 00/100 gr) brutto.  

2) Anna Gorczowska Nowe Horyzonty, ul. Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław -  

oferowana cena dla części 7 zamówienia 37.800,00 zł (słownie: trzydzieści siedem 

tysięcy, osiemset zł, 00/100 gr) brutto; oferowana cena dla części 8 zamówienia  

43.380,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt zł, 00/100 gr) brutto; 
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oferowana cena dla części 9 zamówienia 36.600,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy 

sześćset zł, 00/100 gr) brutto. 

3) Rafał Gorczowski Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, Plac Defilad 1, 

00-901 Warszawa - oferowana cena dla części 1 zamówienia 112.950,00 zł (słownie: sto 

dwanaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt zł, 00/100 gr) brutto; oferowana cena dla 

części 5 zamówienia 56.400,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta zł,  

00/100 gr) brutto; oferowana cena dla części 6 zamówienia 21.240,00 zł (słownie: 

dwadzieścia jeden tysięcy dwieście czterdzieści zł, 00/100 gr) brutto. 

4) Sebastian Cienkosz Małopolskie Centrum Profilaktyki, ul. Zakopiańska 58, 30-418 

Kraków - oferowana cena dla części 2 zamówienia 33.450,00 zł (słownie: trzydzieści trzy 

tysiące czterysta pięćdziesiąt zł, 00/100 gr) brutto; oferowana cena dla części 3 

zamówienia 111.150,00 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy sto pięćdziesiąt zł,  

00/100 gr) brutto; oferowana cena dla części 4 zamówienia 79.680,00 zł (słownie: 

siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt zł, 00/100 gr) brutto. 

5) ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych, 

ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa, oferowana cena dla części 5 zamówienia 

56.400,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta zł, 00/100 gr) brutto; oferowana 

cena dla części 7 zamówienia 51.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy zł, 00/100 

gr) brutto; oferowana cena dla części 8 zamówienia 51.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt 

jeden tysięcy zł, 00/100 gr) brutto. 

 

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że każdy Wykonawca, który złożył ofertę, powinien 

przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

niniejszej informacji oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w postepowaniu wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 10 do IWZ.   

 

 

Paweł Ginel 

/-/ 

Sekretarz Komisji 

 
 
 
 

 


