
 

 
 

 

Warszawa, dn. 19 kwietnia 2019 r. 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) informuje o wynikach postępowania w sprawie o 

udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie projektu oraz materiałów do promocji 

ekonomii społecznej”, (nr referencyjny postępowania MCPS.ZP/AM/351-3/2019/U 

 

1. Najkorzystniejsza oferta 

Część 1 postępowania 

Jako najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę Wykonawcy: 

Fundacja „Otwarte Serce”, 05-270 Marki, ul. Warszawska 50, mail: fundacja-otwarte-

serce@wp.pl 

Uzasadnienie: 

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu przetargowym, brak jest podstaw wykluczenia 

z postępowania, oferta jest zgodna z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta 

uzyskała w ocenie 76,33 punktów przyznanych na podstawie kryteriów określonych w SIWZ. 

Część III postępowania  

Jako najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę Wykonawcy: 

Spółdzielnia Socjalna „Pożytek”, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 11, mail: ewoss@wp.pl  

Uzasadnienie: 

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu przetargowym, brak jest podstaw wykluczenia 

z postępowania, oferta jest zgodna z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta 

uzyskała w ocenie 85,32 punktów przyznanych na podstawie kryteriów określonych w SIWZ. 

Część IV postępowania 

Jako najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę Wykonawcy: 

Spółdzielnia Socjalna „Zioła Siedleckie”, 08-110 Siedlce, ul. Jana Kilińskiego 29, mail: 

ziolasiedleckie@gmail.com 

Uzasadnienie: 

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu przetargowym, brak jest podstaw wykluczenia 

z postępowania, oferta jest zgodna z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta 

uzyskała w ocenie 93,66 punktów przyznanych na podstawie kryteriów określonych w SIWZ. 
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2. Informacja o złożonych ofertach i ocena ofert 

Informację o złożonych ofertach oraz punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny 

oraz łączną punktację zawiera poniższa tabela. 

 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Punkty 
za cenę 

 

Punkty za 
kryterium  
społeczne 

 

Punkty za 
atrakcyjność 
i estetykę 
wykonania 

 

Razem 
 

1. Fundacja „Otwarte Serce” 
05-270 Marki 
ul. Warszawska 50 
 
Część I 
 

 

60 pkt 
 

 
 

0 pkt 

 
 

16,33 pkt 

 
 

76,33 pkt 

2. Spółdzielnia Socjalna „Pożytek” 
05-240 Tłuszcz 
ul. Warszawska 11 
 
Część III  

 
 

60 pkt 

 

10 pkt 
 

 
 

15,32 pkt 
 

 

85,32 pkt 
 

3 Spółdzielnia Socjalna „Zioła 
Siedleckie” 
08-110 Siedlce 
ul. Jana Kilińskiego 29 
 
Część IV 

 
 

60 pkt 

 

20 pkt 
 

 
 

13,66 pkt 
 

 

93,66 
pkt 

 

Kryterium ceny oferty – waga 60%, kryterium społeczne, realizacja przedmiotu zamówienia przez osoby z 
niepełnosprawnością  – waga 20%, kryterium  atrakcyjność i estetyka wykonania – waga 20%. 
 

3. Informacja dodatkowa 

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający na podstawie art. 93 

ust. 1 pkt 1 ustaway unieważnił postępowanie w Części 2, ponieważ nie złożono żadnej oferty. 

 

/-/ Aleksander Kornatowski 

p.o. Dyrektora 

             Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej  

 
sprawę prowadzi: 
Andrzej Misiejko 
Wydział ds. zamówień publicznych 
Tel. 22 622 4232 w. 49 

 


