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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

OFERTY 

 

Dziękując za udział w postępowaniu przetargowym Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, 

informuje o wynikach postępowania przetargowego na realizację usługi społecznej 

„Zabezpieczenie obsługi organizacyjnej, w tym noclegów oraz usługi cateringowej podczas 

dwudniowej konferencji w terminie 13-14 czerwca 2019 r. dla 40 przedstawicieli instytucji 

rynku pracy oraz organizacji pozarządowych w subregionie ciechanowskim 

pt. „Partnerstwo na rzecz profilaktyki uzależnień – lokalne i ponadnarodowe przykłady 

działań partnerskich w subregionie ciechanowskim.” (znak sprawy MCPS.PU/AK/430-

15.2/2019). Zamawiający najpierw dokonał weryfikacji spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu, a następnie dokonał weryfikacji zgodności ofert z zapisami opisu przedmiotu 

zamówienia oraz dokonał oceny złożonych ofert.  

1. Najkorzystniejsza oferta 

 

Jako najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę Wykonawcy: 

Miami Design Marcin Koźbiał, ul. Kwiatowa 12/16 lok. 40, 02-579 Warszawa.  

Uzasadnienie: 

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu przetargowym, oferta jest zgodna z SIWZ. 

Cena oferty zamówienia nie przekracza kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć 

na realizacje zamówienia. Oferta uzyskała w ocenie ofert najwyższą liczbę punktów 

przyznanych na podstawie kryteriów określonych w IWZ tj. 91,04 pkt. 

2. Informacja o złożonych ofertach i ocena ofert. 

 

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

ofert i łączną punktację zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej Informacji. 

Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej 
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Załącznik do Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty 

znak sprawy MCPS.PU/AK/4300-15.2/2019 

 

Informacje o złożonych ofertach oraz ocena ofert 

 Punktacja w poszczególnych kryteriach 

Nazwa i adres Wykonawcy Kryterium nr 1 Kryterium nr 2 Razem  

UpHotel Sp. z o.o. 
Ul. Solna 4 
58-500 Jelenia Góra 

 
60,00 pkt 

 
10,00 pkt 70,00 pkt 

Bax-Pol Henryk Bartoszewicz 
Ul. Długa 1/9 
87-165 Cierpice 

-------- 
 

-------- 
 

-------- 

Małgorzata Hoxha PRESPA 
Ul. Klonowa 82 
13-230 Lidzbark 

-------- 
 

-------- 
 

-------- 

Miami Design Marcin Koźbiał,  
ul. Kwiatowa 12/16 lok. 40,  
02-579 Warszawa 

 
51,04 pkt 

 
40,00 pkt 91,04 pkt 

 

 

 

 

/-/ Aleksander Kornatowski 

                                                                   p.o. Dyrektora 

                        Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej 

 

 

 

 

 


