
          

  

     
 
 
 
 
 
 

 
Projekt pn.: „Stawiam na siebie!” 

 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Siedlce, dn. 07.10.2011 r. 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
08-110 Siedlce, ul. Sienkiewicza 32 
            tel./fax 25 63 257 04  
OA/0821/272/PN/1/38/46/11 
 
 

 
OGŁOSZENIE 

 o rozstrzygni ęciu post ępowania w trybie przetargu nieograniczonego, 
prowadz ącego do udzielenia zamówienia na przygotowanie, org anizacj ę  
i przeprowadzenie szkole ń dla Uczestników projektu pn. „Stawiam na siebie!”,  
część 1.  

 
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 póź. 
zmianami) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje,  
że postępowanie prowadzące do udzielenia zamówienia na przygotowanie, 
organizację i przeprowadzenie szkoleń dla Uczestników projektu pn. „Stawiam  
na siebie!”, część 1  – szkolenia „Fakturzysta”, „Sprzedawca”, „Księgowość” 
w trybie przetargu nieograniczonego zostało rozstrzygnięte.  
 Wybrano ofertę Ośrodka Szkolenia, Dokształcania, Doskonalenia Kadr 
KURSOR, Oddział Biała Podlaska, ul. Narutowicza 66,  21-500 Biała Podlaska,  
ponieważ uzyskała największą liczbę punktów.   

Oferta otrzymała  łącznie 99,33 pkt,  przy czym w kryterium cena oferta 
otrzymała 95 pkt , a w kryterium doświadczenie w realizacji szkoleń 4,33 pkt.  

 
Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu: 

1. Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski,  
ul. Przełęcz 51,60-115 Poznań. Oferta Akademii otrzymała  łącznie 66,11 
pkt , przy czym w kryterium cena – 61,11 pkt , a w kryterium doświadczenie w 
realizacji szkoleń -  5 pkt. 

2. SEDKOMP Spółka Jawna Sawicki Sikora, ul. Czerwonego Krzyża 41,  
08-110 Siedlce. Oferta Spółki SEDKOMP otrzymała  łącznie 69,52 pkt , przy 
czym w kryterium cena – 65,19 pkt , a w kryterium doświadczenie w realizacji 
szkoleń -  4,33pkt. 

3. Europejska Grupa Konsultingowa, Anna Kazimierczak, ul. Żwirki 1C/4,  
90-448 Łódź. Oferta Europejskiej Grupy Konsultingowej otrzymała  łącznie 
56,18pkt , przy czym w kryterium cena – 52,85 pkt , a w kryterium 
doświadczenie w realizacji szkoleń -  3,33 pkt. 
 
 

 


