
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 26.10.2020 r. 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Pełnienie funkcji  Eksperta ds. Modelu 

Oddzielenia w związku z realizacją przez OPS Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 

projektu pt. „Profesjonalni w działaniu”, współfinansowanego przez Unię Europejską  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”;  

Nr postępowania: OPS/BL/PZP/1/2020. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej jako Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm., dalej 

także: ustawa Pzp) zawiadamia, że wybrano jako ofertę najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez 

Wykonawcę: 

 

EMPOWERMENT BARBARA KOWALCZYK,  

Rawka 42, 28-350 Słupia (Jędrzejowska) 

 

Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, ponieważ spełnia warunki formalno-prawne i 

zdobyła największą liczbę punktów.  

 

W postępowaniu oferty niepodlegające odrzuceniu złożyli:  

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz 

adres wykonawcy 

Liczba pkt w 

kryterium: 

Całkowita cena 

brutto 

Liczba pkt w kryterium: 

Doświadczenie w realizacji 

zadań mających na celu 

wdrożenie usprawnień 

organizacyjnych w ośrodkach 

pomocy społecznej polegających 

na oddzieleniu pracy socjalnej i 

usług od postępowań 

administracyjnych 

Liczba pkt w kryterium: 

Doświadczenie w zakresie 

realizacji szkoleń z modelu 

oddzielenia pracy socjalnej i 

usług od postępowań 

administracyjnych dla 

pracowników ośrodków 

pomocy społecznej 

Razem pkt 

1 

EMPOWERMENT 

BARBARA KOWALCZYK,   

Rawka 42, 28-350 Słupia 

(Jędrzejowska) 

60,00 20,00 20,00 100,00 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 

 

ul. Marywilska 44C,   03-042 Warszawa,   tel./fax:  022 – 614-70-00 

www.opsbialoleka.waw.pl ; sekretariat@opsbialoleka.waw.pl 

 

• Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. 
Warszawy 

 
ul. Marywilska 44C,   03-042 Warszawa,   tel./fax:  022 – 614-70-0 

 

 
 

http://www.opsbialoleka.waw.pl/
mailto:sekretariat@opsbialoleka.waw.pl


 

 

Zamawiający, na podstawie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 

2 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp, może zawrzeć umowę przed upływem terminów  

o których mowa w art. 94 ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę. 
 

 

Katarzyna Mandes-Kanarek 

Dyrektor 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 

 

 

 

 

  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 


