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 Warszawa, 21 czerwca 2021 rok 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji pn.: „Przygotowanie i realizacja szkoleń specjalistycznych w formie zdalnej z zakresu  

profilaktyki uzależnień w województwie mazowieckim” (nr referencyjny postępowania - 

MCPS/ZP/PG/351-12/2021 PN/U). 

 

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

publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że w postępowaniu dokonano otwarcia 

następujących ofert:  

1. Anna Gorczowska Nowe Horyzonty, ul. Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław - oferowana cena 

dla części 5 zamówienia 108.000,00 zł (słownie: sto osiem tysięcy zł, 00/100 gr) brutto;  

dla części 7 zamówienia 68.400,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta zł, 00/100 

gr) brutto; dla części 8 zamówienia 28.200,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dwieście zł, 

00/100 gr) brutto. 

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

Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa, oferowana cena dla części 4 zamówienia 158.400,00 zł 

(słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta zł, 00/100 gr) brutto; oferowana cena dla 

części 5 zamówienia 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł, 00/100 gr) brutto; 

oferowana cena dla części 7 zamówienia 105.000,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy zł, 00/100 gr) 

brutto. 

3. Rafał Gorczowski Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, Plac Defilad 1, 00-901 

Warszawa - oferowana cena dla części 1 zamówienia 70.800,00 zł (słownie: siedemdziesiąt 

tysięcy osiemset zł, 00/100 gr) brutto; oferowana cena dla części 2 zamówienia 19.380,00 zł 

(słownie: dziewiętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt zł, 00/100 gr) brutto; oferowana cena dla 

części 6 zamówienia 38.400,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy czterysta zł, 00/100 gr) 

brutto. 

4. BALANS SZKOLENIA ROZWÓJ RELAKS Olga Czarnecka, ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań – 

oferowana cena dla części 1 zamówienia 38.400,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy 

czterysta zł, 00/100 gr) brutto; oferowana cena dla części 5 zamówienia 49.500,00 zł (słownie: 

czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset zł, 00/100 gr) brutto; 

5. Sebastian Cienkosz Małopolskie Centrum Profilaktyki, ul. Zakopiańska 58, 30-418 Kraków - 

oferowana cena dla części 3 zamówienia 23.400,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące 

czterysta zł, 00/100 gr) brutto; oferowana cena dla części 4 zamówienia 88.920,00 zł (słownie: 

osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia zł, 00/100 gr) brutto; oferowana cena dla 

części 5 zamówienia 63.900,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset zł, 00/100 gr) 

brutto. 

6. Piotr Rogóż DIALOG CENTRUM EDUKACJI i PROFILAKTYKI, 30-019 Kraków, ul. Mazowiecka 

25/406; FORMULARZ OFERTY NIECZYTELNY. 
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7. VALUE SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 35-051 Rzeszów, ul. Jana 

Karola Chodkiewicza 7/9 - oferowana cena dla części 2 zamówienia 42.840,00 zł (słownie: 

czterdzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści zł, 00/100 gr) brutto; oferowana cena dla części 4 

zamówienia 114.720,00 zł (słownie: sto czternaście tysięcy siedemset dwadzieścia zł, 00/100 gr) 

brutto; oferowana cena dla części 6 zamówienia 85.680,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć 

tysięcy sześćset osiemdziesiąt zł, 00/100 gr) brutto. 

8. Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne „SELF” T. Kobylański, M. Mołoń s.c., ul. Unii Lubelskiej 

6/8, 35-016 Rzeszów - oferowana cena dla części 1 zamówienia 85.680,00 zł (słownie: 

osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt zł, 00/100 gr) brutto; oferowana cena dla 

części 3 zamówienia 42.840,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści zł, 

00/100 gr) brutto; oferowana cena dla części 5 zamówienia 142.800,00 zł (słownie: sto 

czterdzieści dwa tysiące osiemset zł, 00/100 gr) brutto.  

 

 

 

z up.  

------------------------------------------------------ 

(Kierownik Zamawiającego albo osoba 

przez niego upoważniona)   

 


		2021-06-21T14:39:40+0200




