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PI  ODRODZENIE FENIKSA – innowacyjny model współpracy instytucji publicznych i niepublicznych  

z przedsiębiorcami na rzecz osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze 

 

Kraków, dnia 28 lipca 2012 roku  

 

MCPPN 107/PIOF/WND – POKL.01.02.00-00-033/11/2012 

 

dotyczy: informacji o wynikach postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą 

konkurencyjności i rozeznaniem rynku na podstawie zapytania ofertowego nr 2/2012 

 

 

Stowarzyszenie Międzynarodowe Centrum Partnerstwa  

Partners Network  

31-315 Kraków 

ul. Radzikowskiego 37  

 

 

Wg rozdzielnika       

 

      

 

Szanowni Państwo, 

 

 Informujemy, że w dniach od 24 do 28 lipca 2012 r. obradowała Komisja powołana 

do rozstrzygnięcia postępowania w zakresie zapytania ofertowego nr 2/2012 z dnia 10 lipca 

2012 r., którego przedmiotem było pełnienie funkcji ankietera podczas badania potencjału 

i predyspozycji wychowanków w wieku 15 - 25 lat przebywających w pieczy zastępczej na 

terenie województwa łódzkiego i podlaskiego, przygotowujących się do opuszczenia 

rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej i rozpoczynających proces usamodzielnienia, 

w ramach projektu realizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia 

i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o. o. w Lublinie wraz z Międzynarodowym Centrum 

Partnerstwa Partners Network w Krakowie oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 

Kraśniku pt „PI Odrodzenie Feniksa - innowacyjny model współpracy instytucji 

publicznych i niepublicznych z przedsiębiorstwami na rzecz osób opuszczających 

placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze”  
 

 Niniejsze postępowanie prowadzono zgodnie z zasadą konkurencyjności i Umową  

nr UDA-POKL.01.02.00-00-033/11 z dnia 21.05.2012 r. o dofinansowanie projektu  

„PI Odrodzenie Feniksa - innowacyjny model współpracy instytucji publicznych i 

niepublicznych z przedsiębiorstwami na rzecz osób opuszczających placówki opiekuńczo-

wychowawcze i rodziny zastępcze” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja 

społeczna, Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy.  
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PI  ODRODZENIE FENIKSA – innowacyjny model współpracy instytucji publicznych i niepublicznych  

z przedsiębiorcami na rzecz osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze 

 

Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęło łącznie 9 ofert,  

w tym dwie oferty zostały rozpatrzone jako nieformalne. Poniżej przedstawiamy wyniki 

postępowania w poszczególnych województwach.   

 

I. WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE  

 
Lp.  Imię i nazwisko  Cena  Punkty za cenę 

(max. 40)  

(1) 

Punkty za 

wykształcenie/ 

doświadczenie 

(max.60) (2) 

Razem punktów 

wg wzoru 

K=(1)+(2) 

1. Barbara Smaga 23,00 zł  40 50 90 

2. Monika Prażmowska Oferta nieformalna  

3.  Agnieszka Prymowicz 25,00 zł 37 45 82 

4. Agnieszka Iwaszkiewicz 30,00 zł 31 30 61 

5. Paulina Brzozowska 50,00 zł 18 40 58 

 

Do realizacji części zamówienia w województwie łódzkim została wybrana oferta złożona 

przez Panią Barbarę Smagę. 

 

II. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE 

 
Lp.  Imię i nazwisko  Cena  Punkty za cenę 

(max. 40)  

(1) 

Punkty za 

wykształcenie/ 

doświadczenie 

(max.60) (2) 

Razem punktów 

wg wzoru 

K=(1)+(2) 

1. Barbara Smaga 23,00 zł 40 50 90 

2. Paweł Pogorzelski 24,00 zł 38 30 68 

3. Magdalena Macińska 30,00 zł 31 25 56 

4.  Dorota Magdalena 

Szyryńska 

95,00 zł 10 30 40 

 

Do realizacji części zamówienia w województwie podlaskim została wybrana oferta złożona 

przez Panią Barbarę Smagę. 

 

Oferta złożona przez Panią Martę Jankowską została rozpatrzona jako nieformalna. 

 

 

 

Informujemy, że ostateczne wyniki postępowania zatwierdzone przez Komisję są następujące:  

Województwo  Wyłoniony oferent (imię i nazwisko)  Liczba punktów  

Łódzkie Barbara Smaga 90 

Podlaskie Barbara Smaga  90 
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W związku z powyższym, zapraszamy Panią Barbarę Smagę na rozmowę kwalifikacyjną 

i spotkanie instruktażowe w Krakowie, w biurze Stowarzyszenia Międzynarodowe 

Centrum Partnerstwa Partners Network, 31-315 Kraków, ul. Radzikowskiego 37, pokój 

16, I piętro. Dokładny termin spotkania zostanie ustalony telefonicznie.  

 

Prosimy każdą osobę,  do której kierujemy niniejsze pismo o potwierdzenie otrzymania 

informacji o rozstrzygnięciu postępowania odpowiadając zwrotnie na e-mail, którego 

załącznik stanowi to pismo wpisując w treść wiadomości „Potwierdzam otrzymanie 

informacji”.  

 

 

   Wszystkim Państwu dziękujemy za złożenie ofert,  

 

Z poważaniem, 

 

 

 

 

 

Małgorzata Brzózka Wiceprezes MCPPN                Karolina Krynicka Wiceprezes MCPPN   
 

 

 

 

Rozdzielnik: 

- wszystkie osoby składające oferty do zapytania nr 2/2012 z dnia 10 lipca 2012 roku.  

 

 

Stowarzyszenie Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie 

Ul. Radzikowskiego 37 p.16 

31 – 315 Kraków  

Tel. 605 307 215, 697 594 900, 695 627 352  

Sekretariat czynny w godzinach: g.16.00 – 19.00  

Email: biuromcp@partners.net.pl, jadziaou@partners.net.pl 

Partner nr 2 projektu 
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