
 

 
 

           Warszawa, 11 września 2020 roku 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

W postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia pn. „Organizacja jednodniowych 

szkoleń oraz seminariów w formie on-line” (nr referencyjny postępowania - MCPS.ZP/PG/351-2-

6/2020).  

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 47 187,00 zł przy 

uwzględnieniu następującego podziału na części: 

a) Część 1 – 7 864,50 zł 

b) Część 2 – 7 864,50 zł 

c) Część 3 – 7 864,50 zł 

d) Część 4 – 7 864,50 zł 

e) Część 5 – 7 864,50 zł  

f) Część 6 – 7 864,50 zł 

 

2. Do dnia 11 września 2020 r. do godz. 10:00 wpłynęły oferty od 4 (czterech) Wykonawców: 

1) Centrum Kształcenia i Doradztwa „IKKU” Sp. z o.o., 03-219 Warszawa,   

ul. Elektoralna 2 - oferowana cena dla części 4 zamówienia 2 598,00 zł (słownie: dwa 

tysiące pięćset dziewięćdziesiąt osiem zł, 00/100 gr) brutto; oferowana cena dla części 6 

zamówienia 2 265,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć zł, 00/100 gr) 

brutto.  

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

00-901 Warszawa - oferowana cena dla części 1 zamówienia 2 100,00 zł (słownie: dwa 

tysiące sto zł, 00/100 gr) brutto.  

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

oferowana cena dla części 1 zamówienia 5 535,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset 

trzydzieści pięć zł, 00/100 gr) brutto; 

 oferowana cena dla części 3 zamówienia 5 904,00 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset 

cztery zł, 00/100 gr) brutto. 

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



 
 
 
 

2 
 

oferowana cena dla części 6 zamówienia 3 690,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset 

dziewięćdziesiąt zł, 00/100 gr) brutto. – Oferta złożona w formie elektronicznej. 

 

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zgodne z zapisami IWZ. 

 

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.   

 

 

Andrzej Rzewiński 

/-/ 

z. up. p.o. Dyrektora Mazowieckiego 

Centrum Polityki Społecznej 

 
 
 
 

 


