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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji pn.: „Organizacja jednodniowych szkoleń stacjonarnych, 5 części” nr referencyjny 

postępowania MCPS.ZP/KBCH/351-51/2022 TP/U/S. 

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2021 r., poz.1129), Zamawiający informuje, że w postępowaniu dokonano otwarcia następujących 

ofert:  

1) Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych CSK Expert Rafał Gorczowski, Plac Defilad 1, 00-

901 Warszawa, NIP 7341249454, oferowana cena dla: 

części 1 – 12 845,00 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy, osiemset czterdzieści pięć zł, 00/100 gr.) 

części 2 – 13 650,00 zł brutto (słownie: trzynaście tysięcy, sześćset pięćdziesiąt zł, 00/100 gr.)  

części 3 – 13 825,00 zł brutto (słownie: trzynaście tysięcy, osiemset dwadzieścia pięć zł, 00/100 gr.) 

części 4 – 13 930,00 zł brutto (słownie: trzynaście tysięcy, dziewięćset trzydzieści zł, 00/100 gr.) 

części 5 – 13 790,00 zł brutto (słownie: trzynaście tysięcy, siedemset dziewięćdziesiąt zł, 00/100 gr.)  

 

2)  Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Acceptus Iwona Urbańska, ul. Gościnna 5/25, 

20-523 Lublin, NIP 7121483981, oferowana cena dla: 

części 1 – 23 450,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia trzy tysiące, czterysta pięćdziesiąt zł, 00/100 gr.) 

części 2 – 23 450,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia trzy tysiące, czterysta pięćdziesiąt zł, 00/100 gr.) 

części 3 – 23 450,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia trzy tysiące, czterysta pięćdziesiąt zł, 00/100 gr.) 

części 4 – 23 450,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia trzy tysiące, czterysta pięćdziesiąt zł, 00/100 gr.) 

części 5 – 23 450,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia trzy tysiące, czterysta pięćdziesiąt zł, 00/100 gr.) 

 

3) Centrum Kształcenia i Doradztwa „IKKU” Sp. z o.o., ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa, NIP 

9511845625, oferowana cena dla:  

części 3 - 12 950,00 zł brutto, (słownie: dwanaście tysięcy, dziewięćset pięćdziesiąt zł, 00/100 gr.)  

części 4 - 13 825,00 zł brutto, (słownie: trzynaście tysięcy, osiemset dwadzieścia pięć zł, 00/100 gr.) 
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części 5 - 12 950,00 zł brutto, (słownie: dwanaście tysięcy, dziewięćset pięćdziesiąt zł, 00/100 gr.) 

 

4)  ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych, ul. 

Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa, NIP 5271045922 oferowana cena dla: 

części 2 – 12 600,00 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy, sześćset zł, 00/100 gr.)  

części 3 – 12 600,00 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy, sześćset zł, 00/100 gr.) 

części 4 – 12 600,00 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy, sześćset zł, 00/100 gr.) 

części 5 – 12 600,00 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy, sześćset zł, 00/100 gr.) 

 

5)  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Jaracza 74, 90-242 Łódź, 

NIP 5220001895, oferowana cena dla:  

części 1 – 14 980,00 zł brutto (słownie: czternaście tysięcy, dziewięćset osiemdziesiąt zł, 00/100 gr.) 

części 2 – 14 980,00 zł brutto (słownie: czternaście tysięcy, dziewięćset osiemdziesiąt zł, 00/100 gr.) 

części 3 – 14 980,00 zł brutto (słownie: czternaście tysięcy, dziewięćset osiemdziesiąt zł, 00/100 gr.) 

części 5 – 14 980,00 zł brutto (słownie: czternaście tysięcy, dziewięćset osiemdziesiąt zł, 00/100 gr.) 

 

 

Żaneta Mróz 

/-/ 

       Przewodnicząca Komisji 


