Gryfino, dnia 20.03.2018 r.
Znak sprawy: ZSP2.275.2.2018.MPa

Protokół Komisji Przetargowej
z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym
na Zakup usług szkoleniowych na przeprowadzenie zajęć z matematyki, języka
angielskiego, języka niemieckiego, geografii, fizyki, chemii, biologii, przedsiębiorczości
oraz w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego w ramach projektu „Kreatywni
na co dzień”; Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego
2014-2020, Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne
oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym
i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru
Metropolitalnego
1. Nazwa zamówienia:
2. Data i godzina otwarcia ofert: 20.03.2018 godz. 14:15
3. Obecni ze strony Zamawiającego: Komisja w składzie:
Przewodniczący komisji: Marcin Para
Członek komisji: Tomasz Szachnowski
Sekretarz komisji: Marta Pazik
4. Obecni ze strony oferentów: brak
5. Przebieg otwarcia ofert:
a) Przewodniczący Komisji Przetargowej poinformował, że Zamawiający zamierza
przeznaczyć na realizację poszczególnych części zamówienia, kwoty (brutto):
na część nr 1 zamówienia 5 700,00 zł.
na część nr 2 zamówienia 2 850,00 zł.
na część nr 3 zamówienia 19 950,00 zł.
b) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
w wymaganym terminie złożone zostały 2 oferty.
6. Oferty zostały złożone przez:
Na część nr 1 zamówienia:
Numer
oferty

2

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
EURO CAPITAL DORADZTWO
GOSPODARCZE
Piotr Sibilski
ul. Władysława IV 1
70-651 Szczecin

Cena w zł brutto

5 700,00

Na część nr 2 zamówienia:
Numer
oferty

2

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
EURO CAPITAL DORADZTWO
GOSPODARCZE
Piotr Sibilski
ul. Władysława IV 1
70-651 Szczecin

Cena w zł brutto

2 850,00

Na część nr 3 zamówienia:
Numer
oferty
1

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena w zł brutto
19 950,00

Wojciech Górecki – Szkolenia.pl

Termin wykonania i warunki płatności zgodne z ustanowionymi w SIWZ.
Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zobowiązany jest do przekazania
Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.
Wzór oświadczenia jest załącznikiem do niniejszej informacji.

………………………………………….
Przewodniczący Komisji Przetargowej

………………………………………….
Członek Komisji

………………………………………….
Sekretarz Komisji

Znak sprawy: ZSP2.275.2.2018.MP
Załącznik do informacji z otwarcia ofert z dnia 20.03.2018 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn: Zakup usług szkoleniowych na przeprowadzenie zajęć z matematyki, biologii
oraz w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego w ramach projektu „Kreatywni na co dzień”;
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 8.3
Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w
kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej

Nazwa wykonawcy
……………………………………………………………………………………….
Adres wykonawcy
………………………………………………………………………………………...
Oświadczam, iż: (niepotrzebne wykreślić)


nie należę do tej samej grupy kapitałowej wraz z wykonawcami, którzy złożyli ofertę
w przedmiotowym postępowaniu



należę do tej samej grupy kapitałowej wraz z następującymi wykonawcami, którzy złożyli
ofertę w przedmiotowym postępowaniu:
1……………………………………..
2……………………………………..
3……………………………………..

……………………………………
(miejscowość, data)

………………………………………………………..
(podpis/podpisy osób uprawnionych /upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

