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 P.0914.11.2022 Płock, dnia 04.10.2022 r. 

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

Działając w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych w związku z sekcją 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 

grudnia 2020 r., w tym w odniesieniu do Zarządzenia nr 2/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Płocku z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie wniosku o wyrażenie zgody 

na udzielenie zamówienia publicznego – dokonanie zakupu, którego wartość bez podatku od towarów 

i usług jest mniejsza niż 130 000 zł, zgodnie z § 8 pkt 4 Regulaminu udzielania zamówień, których 

wartość bez podatku od towarów i usług jest mniejsza niż 130000 złotych podjętego Uchwałą 

nr 672/2020 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 23 grudnia 2020 r. ze zmianami, oraz na mocy zgody 

Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 14.01.2021 r. (Wyciąg z Protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w Płocku w dniu 14 stycznia 2021 r. znak: OR-IV.0022.1.9.2021 z  15.01.2021 r.), Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku informuje, że w postępowaniu  z dnia 20.09.2022 r. o udzielenie 

zamówienia na: zorganizowanie Warsztatów z zakresu autoprezentacji, w tym zapewnienie 

prowadzących warsztaty, sal szkoleniowych i wyżywienia–catering– w ramach zadania nr 6 w III 

edycji Projektu pt.: „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu 

płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 

IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-

zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 

jako najkorzystniejsza została wybrana: 

Oferta nr 1 z dnia 30.09.2022 r. godz. 12:40, Fundacja Wrzos, Jamielnik 76A, 13-230 Lidzbark, 

cena 39461,85 zł brutto, podmiot ekonomii społecznej, 100,00 pkt (%) – oferta najkorzystniejsza 

Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą  w postępowaniu spełnił warunki 

udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Oferta złożona w postępowaniu jest  zgodna 

z opisem przedmiotu zamówienia i nie podlega odrzuceniu. Wykonawca przedstawił wymagane 

dokumenty i oświadczenia i zaproponował cenę, która mieści się w zakresie cenowym cen rynkowych 

odnoszących się do przedmiotu zamówienia i w zakresie budżetu projektu. 

Termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi niezwłocznie od momentu otrzymania 

niniejszej informacji przez wybranego Wykonawcę. 

Kwota zabezpieczona w budżecie projektu na  III edycję zad. 6: przeprowadzenie warsztatów –

16200,00 zł, sale szkoleniowe – 16200,00 zł brutto i wyżywienie-catering – 7425,00 zł brutto = razem: 

39825,00 zł brutto 

Zestawienie i ocena oferty:  

Wykonawca, który złożył ofertę w postępowaniu spełnił warunki udziału w postępowaniu i nie 

podlega wykluczeniu. Oferta złożona w postępowaniu jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia 

i nie podlega odrzuceniu. Wykonawca przedstawił wymagane dokumenty i oświadczenia 

i zaproponował cenę, która mieści się w zakresie cenowym cen rynkowych odnoszących się 

do przedmiotu zamówienia. 

wpłynęła 1 oferta: 

Oferta nr 1 z dnia 30.09.2022 r. godz. 12:40, Fundacja Wrzos, Jamielnik 76A, 13-230 Lidzbark, cena 

39461,85 zł brutto, podmiot ekonomii społecznej 

Wykonawca w kryterium: 

nr 1 cena brutto otrzymuje 60 pkt (%), 
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nr 2 usługi wyżywienia–catering realizowane przez podmiot ekonomii społecznej otrzymuje 40 pkt 

(%), ponieważ wykazał, że jest samodzielnie podmiotem ekonomii społecznej. 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający sumuje punkty przyznane ofercie, w kryterium 

nr 1 i 2 . Suma punktów uzyskanych przez ofertę jest oceną oferty. 

Ocena: 60 pkt (%) + 40 pkt (%) = 100 pkt (%) 

Oferta Wykonawcy po zsumowaniu punktów w kryterium nr 1 i 2 otrzymuje 100,00 pkt (%) 
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