
 

 

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2020 roku 

Znak sprawy: MCPS.ZP/PG/351-2-5/2020 

 

Do Wykonawców biorących 

udział w postępowaniu 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w sprawie udzielenia zamówienia na ,,Przygotowanie  

i organizacja jednodniowych szkoleń profilaktycznych dla kierowców w wieku 18-24  

oraz 55 i więcej lat z elementami praktycznymi” (nr referencyjny postępowania -  

MCPS.ZP/PG/351-2-5/2020). 

. 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

Działając na podstawie przepisu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień́ 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej jako „ustawa Pzp”, Zamawiający –  Mazowieckie 

Centrum Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie: 

1. wybrał jako najkorzystniejszą ofertę ̨Wykonawcy:  

 

Tor Modlin Sp. z o.o., ul. gen. Wiktora Thommée, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki 

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta Wykonawcy dla w/w części odpowiada wymaganiom określonym w IWZ  

i ustawie Pzp oraz uzyskała największą ilość punktów w kryteriach oceny ofert, więc w świetle przepisu 

art. 91 ust. 1 ustawy Pzp uznać należy ją za ofertę najkorzystniejszą. Informacja o wykonawcach, którzy 

złożyli oferty oraz ocena i przyznana punktacja znajduje się w załączniku nr 1. 

1. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty. 

2. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nie został wykluczony żaden 

Wykonawca. 

3. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp  umowa może być zawarta  w terminie nie krótszym niż 

5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

4. Przysługujące środki ochrony prawnej zostały określone w dziale VI ustawy Pzp. 

 

ZATWIERDZIŁ: 

Andrzej Rzewiński 

/-/ 

Z upoważnienia p.o. Dyrektora 

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 

 

INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ OCENA I PRZYZNANA PUNKTACJA 

 

 

 

Przygotowanie i organizacja jednodniowych szkoleń profilaktycznych dla kierowców  
w wieku 18-24 oraz 55 i więcej lat z elementami praktycznymi 

  Nazwa wykonawcy i adres 

Liczba 
punktów w 
kryterium 1 

"Cena"                  
(max. 40 pkt) 

Liczba punktów w kryterium 2 
"Wyposażenie miejsca do 
przeprowadzenia szkoleń 

praktycznych"  
(max. 60 pkt) 

Razem 

1 

Tor Modlin Sp. z o.o.,  
ul. gen. Wiktora 
Thommée,  
05-102 Nowy Dwór 
Mazowiecki 

40 pkt  
(581.150,00 zł) 

50 pkt 
(7.2 lit. a IWZ - 10 pkt; 7.2 lit. b 
IWZ - 15 pkt; 7.2 lit. c IWZ - 15 

pkt; 7.2 lit. d IWZ - 10 pkt) 

90 pkt 

 

 


