Cudzynowice, dn. 18.04.2018 r.
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

Szkolenie językowe z native speakerami (wyjazdowe) w ramach realizacji projektu
„Szkolnictwo zawodowe w ZSR w Cudzynowicach w obliczu zmian społecznogospodarczych w powiecie kazimierskim”
Podczas otwarcia ofert Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 4 Ustawy PZP podaje:
- nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
- informacje dotyczące ceny,
- terminu wykonania zamówienia - od 1 lipiec 2018 do 31 lipiec 2018 roku.
- okresu gwarancji – nie dotyczy.
- warunków płatności – do 30 dni licząc od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia w wysokości 157 450,00 zł
ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W CUDZYNOWICACH, Cudzynowice 176, 28 – 500 Kazimierza
Wielka informuje, że w dniu 18.04.2018 r. o godzinie 12:30 odbyło się otwarcie ofert.
W terminie przewidzianym na składanie ofert złożono następujące oferty:
Lp

Wykonawca

Cena brutto

Doświadczenie osób

Uwagi

1 native speaker, świadczył minimum 2

1

LINGO Agnieszka
Janowska
ul. Langiewicza 13
25 – 381 Kielce

2 000,00 zł

usługi wyjazdowego szkolenia językowego

zł brutto / 1 osobę

uczniów (lub podobnego)

134 000,00 zł

2 opiekunów, świadczyło minimum 2

zł brutto ogółem

usługi opiekuna podczas wyjazdowego
szkolenia językowego uczniów (lub
podobnego)

W terminie przewidzianym na składanie ofert wpłynęła 1 oferta.
Zamawiający informuje, iż Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania
zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

