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Siedlce, dnia 4 czerwca 2014 roku 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  

08-110 Siedlce, ul. Sienkiewicza 32  

         tel./fax sekr. 25 632 57 04 
 

AP/272/11/6/14 
 
 

 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY –  

CZĘŚĆ 4 POSTĘPOWANIA 

 
 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego mającego na celu udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przygotowanie  

i przeprowadzenie warsztatów oraz szkolenia w zakresie umiejętności społecznych dla Uczestników 

projektu pn.: »Stawiam na siebie!«, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego”, ogłoszonego w dniu 13 maja 2014 roku - numer ogłoszenia: 

102911 - 2014. 

 

 Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający zawiadamia, że w części 4 

ww. postępowania, której przedmiotem jest przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów 

rodzinnych dla jednocześnie nie więcej niż 10 Uczestników projektu pn.: „Stawiam  

na siebie!”, wybrano najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez Wykonawcę: 

 

MAVIS Szkolenia, Coaching Małgorzata Mitura-Cegłowska 

Majdan Krasieniński 113A 

21-025 Niemce 

 

 

 Podczas oceny oferta otrzymała 100 pkt. 

 

Uzasadnienie wyboru: 

 Wykonawca spełnił warunki udziału w części 4 postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego i nie podlegał wykluczeniu z postępowania. Wybrana oferta  

nie podlegała odrzuceniu oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w zastosowanym 

kryterium oceny ofert: najniższa cena – waga 100%. 

 

 

Nazwy firm, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w części 4 

postępowania, a także przyznaną punktację przedstawia poniższa tabela: 
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Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

Liczba punktów 
uzyskanych 
w kryterium 
oceny ofert: 

najniższa cena -  
waga 100% 

8. 
MAVIS Szkolenia, Coaching Małgorzata Mitura-Cegłowska 
Majdan Krasieniński 113A 
21-025 Niemce 

100 pkt 

11. 
GABINET PSYCHOLOGICZNY Maria Jakimiuk 
ul. Wyszyńskiego 21a lok. 46 
08-110 Siedlce 

-  
(Wykonawca 
wykluczony, 

oferta uznana  
za odrzuconą) 

  
  

Z up. PREZYDENTA MIASTA 
/-/ Maria Gadomska 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
 Rodzinie w Siedlcach 

 


