
  

 

 

Warszawa, 19 lutego 2021 r. 

Znak sprawy MCPS.ZP/PG/351-2-2/2021 

Do Wykonawców biorących     

udział w postępowaniu 

 

Dotyczy postępowania pn. „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych w ramach 

realizacji projektów socjalnych oraz działań informacyjno-edukacyjnych dla gmin biorących udział 

w projekcie partnerskim pn. „Liderzy Kooperacji”, współfinansowanym ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 z działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna” (nr referencyjny 

postępowania - MCPS.ZP/PG/351-2-2/2021). 

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

W związku z dokonaną oceną ofert przesłanych w odpowiedzi na ogłoszenie o niniejszym 

postępowaniu Zamawiający informuje, że za najkorzystniejszą w zadaniu 4 i 6 uznano ofertę złożoną 

przez firmę: 

 

NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa  

 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta Wykonawcy odpowiada wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała 

największą ilość punktów w kryteriach oceny ofert, zatem uznać należy ją za ofertę najkorzystniejszą. 

Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty, ocena i przyznana punktacja znajduje się  

w załączniku nr 1. 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty. 

Zamawiający informuje, że nie wykluczył żadnego Wykonawcy. 

 

Małgorzata Pawluczuk 

/--/ 

Przewodnicząca komisji 



  

 

 

           Załącznik nr 1. 

Zadanie 1: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w formie online dla jednej osoby opiekuna osoby starszej w gminie 
Stoczek. 

  Nazwa wykonawcy i adres 
Liczba punktów w kryterium 1 

"Cena" (max. 100 pkt) 
Razem 

  BRAK OFERT 

  
 

 Zadanie 2: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B 

Część 1 - Przygotowanie i przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B dla dwóch osób - mieszkańca gminy Nur 

  Nazwa wykonawcy i adres 
Liczba punktów w kryterium 1 

"Cena" (max. 100 pkt) 
Razem 

  BRAK OFERT 

Część 2 - Przygotowanie i przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B jednego mieszkańca Gminy Małkinia Górna 

  Nazwa wykonawcy i adres 
Liczba punktów w kryterium 1 

"Cena" (max. 100 pkt) 
Razem 

  BRAK OFERT 

Część 3 - Przygotowanie i przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B dla jednej osoby - mieszkańca gminy Liw 

  Nazwa wykonawcy i adres 
Liczba punktów w kryterium 1 

"Cena" (max. 100 pkt) 
Razem 

1 BRAK OFERT 

  

 

 Zadanie 3: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu operatora wózków jezdniowych wraz z bezpieczną wymianą butli 
gazowych wraz z egzaminem dla 1 osoby - mieszkańca gminy Nur 

  Nazwa wykonawcy i adres 
Liczba punktów w kryterium 1 

"Cena" (max. 100 pkt) 
Razem 

  BRAK OFERT 

        

Zadanie 4: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu online obsługi komputera dla jednej osoby z gminy Małkinia Górna 

  Nazwa wykonawcy i adres 
Liczba punktów w kryterium 1 

"Cena"  (max. 100 pkt) 
Razem 

1 
NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z 
o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa 

100 pkt  
(1 630,00 zł) 

100 pkt 

     
 Zadanie 5: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu nadającego uprawnienia elektryczne dodatkowo „G1, G2, G3 – 

Eksploatacja, Dozór, Pomiary; Ciepłownicze, Gazowe, Elektryczne dla 1 mieszkańca gminy Stoczek. 

  Nazwa wykonawcy i adres 
Liczba punktów w kryterium 1 

"Cena" (max. 100 pkt) 
Razem 

  BRAK OFERT 

  
 

 Zadanie 6: Zorganizowanie warsztatu dietetycznego dla 6 (sześciu) osób  
(1 osoba dorosła i 5 dzieci) w gminie Liw 

  Nazwa wykonawcy i adres 
Liczba punktów w kryterium 1 

"Cena" (max. 100 pkt) 
Razem 

1 
NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z 
o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa 

100 pkt  
(5 340,00 zł) 

100 pkt 

 


