
 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 23 września 2020 roku 

Znak sprawy: MCPS.ZP/PG/351-2-6/2020 

 

Do Wykonawców biorących 

udział w postępowaniu 

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w sprawie udzielenia zamówienia pn.: Organizacja 

jednodniowych szkoleń oraz seminariów w formie on-line” znak sprawy - MCPS.ZP/PG/351-2-6/2020. 

 

 

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:  

a) część I - Rafał Gorczowski Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych,  

Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa 

b) część IV - Centrum Kształcenia i Doradztwa "IKKU" sp. z o.o., ul. Elektronowa 2,  

03-219 Warszawa, 

c) część VI - Centrum Kształcenia i Doradztwa "IKKU" sp. z o.o., ul. Elektronowa 2,  

03-219 Warszawa, 

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 odrzucił oferty następujących 

wykonawców: 

a) HILLWAY Training&Consulting Sp. J., ul. Grażyny 13/15, 02-548 Warszawa – oferta została 

odrzucona na podstawie pkt 4.1.1. IWZ (oferta została złożona na formularzu niezgodnym 

z IWZ z pominięciem zgód i oświadczeń niezbędnych do podpisania umowy) 

b) MARK DATA PROTECTION Marek Czechowski, ul. Magnoliowa 9, 83-031 Kleszczewko – 

oferta odrzucona na podstawie pkt 4.1.4. IWZ (oferta została złożona w formie 

elektronicznej, tj. niezgodnej z IWZ) 



 
  
 

 
 

 

2. Zamawiający informuje, że nie wykluczył żadnego Wykonawcy. 

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: 

 

Joanna Rybak-Strachota 

/-/ 

Z upoważnienia p.o. Dyrektora 

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej- 



 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

 

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

 

Część I: 

CZĘŚĆ 1 - Organizacja jednodniowego szkolenia on-line pn.: „Diagnoza i plan pracy  
z rodziną dysfunkcyjną”. 

  
Nazwa wykonawcy i 

adres 

Liczba 
punktów w 
kryterium 1 

"Cena"                  
(max. 70 pkt) 

Liczba punktów w 
kryterium 2 

"Doświadczenie 
trenerskiej"                             

(max. 20 pkt) 

Liczba punktów w 
kryterium nr 3 "Scenariusz 

szkolenia" 
(max. 10 pkt) 

Razem 

1 

Rafał Gorczowski 
Centrum 
Rozwiązywania 
Problemów 
Społecznych,  
Plac Defilad 1,  
00-901 Warszawa 

70 pkt  
(2.100,00 zł) 

20 pkt  
(40 godzin) 

7,66 pkt 
(DJB - 8 pkt, IZ - 8 pkt, PG - 

7 pkt) 

97,66 
pkt 

2 

HILLWAY 
Training&Consulting 
Sp. J.,  
ul. Grażyny 13/15,  
02-548 Warszawa 

oferta odrzucona - oferta została złożona na formularzu niezgodnym z IWZ (pkt. 
4.1.1.) 

 

 

Część II: 

CZĘŚĆ 2 - Organizacja jednodniowego szkolenia on-line pn.: „Praca socjalna  
z osobami z zaburzeniami psychicznymi" 

  Nazwa wykonawcy i adres 

Liczba 
punktów w 
kryterium 1 

"Cena"                  
(max. 70 pkt) 

Liczba punktów w 
kryterium 2 

"Doświadczenie 
trenerskiej"                             

(max. 20 pkt) 

Liczba punktów w 
kryterium nr 3 "Scenariusz 

szkolenia" 
(max. 10 pkt) 

Razem 

  BRAK OFERT         

 

 

 



 
  
 

 
 

 

 

Część III: 

CZĘŚĆ 3 - Organizacja jednodniowego seminarium on-line pn.: „Dzieci i młodzież 
w kryzysie - interwencja”. 

  
Nazwa wykonawcy i 

adres 

Liczba 
punktów w 
kryterium 1 

"Cena"                  
(max. 70 pkt) 

Liczba punktów w 
kryterium 2 

"Doświadczenie 
trenerskiej"                             

(max. 20 pkt) 

Liczba punktów w 
kryterium nr 3 

"Scenariusz szkolenia" 
(max. 10 pkt) 

Razem 

1 

HILLWAY 
Training&Consulting 
Sp. J.,  
ul. Grażyny 13/15,  
02-548 Warszawa 

oferta odrzucona - oferta została złożona na formularzu niezgodnym z IWZ (pkt. 
4.1.1.) 

 

Część IV: 

CZĘŚĆ 4 - Organizacja jednodniowego seminarium on-line pn.: „Ustawa o pomocy społecznej – praktyczna 
wiedza na temat przepisów”. 

  
Nazwa wykonawcy i 

adres 

Liczba 
punktów w 
kryterium 1 

"Cena"                  
(max. 70 pkt) 

Liczba punktów w 
kryterium 2 

"Doświadczenie 
trenerskiej"                             

(max. 20 pkt) 

Liczba punktów w 
kryterium nr 3 "Scenariusz 

szkolenia" 
(max. 10 pkt) 

Razem 

1 

Centrum Kształcenia i 
Doradztwa "IKKU" sp. 
z o.o. 
ul. Elektronowa 2,  
03-219 Warszawa 

70 pkt 
(2.598,00 zł) 

20 pkt 
(183 godziny) 

1,66 pkt  
(DJB - 1 pkt, IZ - 1 pkt, PG - 

3 pkt) 

91,66 
pkt 

 

Część V: 

CZĘŚĆ 5 - Organizacja jednodniowego seminarium on-line pn.: „Depresja – choroba XX wieku –  
rozpoznawanie i profilaktyka”. 

  
Nazwa wykonawcy i 

adres 

Liczba 
punktów w 
kryterium 1 

"Cena"                  
(max. 70 pkt) 

Liczba punktów w 
kryterium 2 

"Doświadczenie 
trenerskiej"                             

(max. 20 pkt) 

Liczba punktów w 
kryterium nr 3 "Scenariusz 

szkolenia" 
(max. 10 pkt) 

Razem 

  BRAK OFERT         

 

 

 

 



 
  
 

 
 

 

 

Część VI: 

CZĘŚĆ 6 - Organizacja jednodniowego seminarium on-line pn.: „Ochrona danych osobowych w pomocy 
społecznej” 

  
Nazwa wykonawcy i 

adres 

Liczba 
punktów w 
kryterium 1 

"Cena"                  
(max. 70 pkt) 

Liczba punktów w 
kryterium 2 

"Doświadczenie 
trenerskiej"                             

(max. 20 pkt) 

Liczba punktów w 
kryterium nr 3 

"Scenariusz 
szkolenia" 

(max. 10 pkt) 

Razem 

1 

Centrum Kształcenia i 
Doradztwa "IKKU" sp. 
z o.o. 
ul. Elektronowa 2,  
03-219 Warszawa 

70 pkt 
(2.265,00 zł) 

15 pkt 
(37,5 godziny) 

5 pkt  
(DJB - 4 pkt, IZ - 4 pkt, PG 

- 7 pkt) 
 90 pkt 

2 

MARK DATA 
PROTECTION Marek 
Czechowski,  
ul. Magnoliowa 9,  
83-031 Kleszczewko 

Oferta odrzucona - oferta została złożona w formie elektronicznej (niezgodnej 
z IWZ - pkt 4.1.4) 

 


