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OGŁOSZENIE 

 o rozstrzygni ęciu post ępowania w trybie przetargu nieograniczonego, 
prowadz ącego do udzielenia zamówienia na świadczenie usługi  
poradnictwa  prawnego w Specjalistycznym Punkcie Ko nsultacyjnym 
funkcjonuj ącym w ramach projektu pn.: „Stawiam na siebie!” . 
 
Działając w trybie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że postępowanie prowadzące  
do udzielenia zamówienia na świadczenie usługi poradnictwa prawnego  
w Specjalistycznym Punkcie Konsultacyjnym funkcjonującym w ramach projektu  
pn.: „Stawiam na siebie!” w trybie przetargu nieograniczonego - część 2 zostało 
rozstrzygnięte.  
Wybrano ofertę p. Kazimierza Gorzel, ul.  Jagiello ńczyka 3/35, 21-300 Radzy ń Podlaski , 
ponieważ uzyskała największą liczbę punktów w drugiej części postępowania. Oferta 
otrzymała łącznie 100 pkt, przy czym w kryterium cena oferta otrzymała 60 pkt,  
w kryterium doświadczenie w poradnictwie prawnym 40 pkt. 
 
 Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty w części 2 postępowania:  

1. Kancelaria Prawna, Radca Prawny, Artur Tomasz Olszewski, ul. Rynek 29/9,  
  08 – 200 Łosice. 

Oferta otrzymała łącznie 50,61 pkt, przy czym w kryterium cena oferta otrzymała 
50,61 pkt, w kryterium doświadczenie w poradnictwie prawnym 0 pkt. 

2.  Kancelaria Radcy Prawnego, Anna Rumińska – Krasuska, ul. Piłsudskiego 54,  
   08 -110 Siedlce. 

Oferta otrzymała łącznie 23,66 pkt, przy czym w kryterium cena oferta otrzymała 
23,66 pkt, w kryterium doświadczenie w poradnictwie prawnym 0 pkt. 

3.  Kancelaria Radcy Prawnego, Danuta Stojko, Klaudyn, ul. Ciećwierza 48,  
05 - 080 Izabelin. 
Oferta otrzymała łącznie 58,50 pkt, przy czym w kryterium cena oferta otrzymała 
48,50 pkt, w kryterium doświadczenie w poradnictwie prawnym 10 pkt. 

 
 

Z up. PREZYDENTA MIASTA 

 /-/Maria Gadomska 
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