Maciej Jabłoński
Dyrektor Generalny Urzędu
Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

DBA-2/240-53/2016

Warszawa, 25 listopada 2016 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dyrektora
Zarządzającego Projektem Europejskie Centrum Konsumenckie Polska (2017-2018),
działającego w ramach Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net)
finansowanego ze środków europejskich”
Informacja z otwarcia ofert
Zamawiający w trybie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje, iż w dniu 25 listopada
2016 r. o godz. 11:30 dokonano czynności otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu,
w trakcie którego odczytano informacje dotyczące:
 kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
w wysokości 167 186,88 zł, tj. 40 045,72 euro.
 adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także ceny, terminu
wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach – informacja
zawarta w Załączniku Nr 1 do niniejszego pisma.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z zapisami art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz pkt 1.3 Lit A Części II SIWZ, wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty są
zobowiązani do przekazania oświadczenia o przynależności (wzór oświadczenia Załącznik Nr
4 do SIWZ) lub braku przynależności (wzór oświadczenia Załącznik Nr 4A do SIWZ) do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień
publicznych - w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
niniejszej informacji z otwarcia ofert.

Dyrektor Generalny Urzędu
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Załączniki:
- Załącznik Nr 1 (zestawienie złożonych ofert)
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Załącznik Nr 1

oznaczenie sprawy DBA-2/240-53/2016
Zbiorcze zestawienie złożonych ofert

Numer
oferty

Nazwa (firma)
i adres Wykonawcy

Cena oferty

Warunki płatności

1

Piotr Stańczak
ul. Górnośląska 2 m. 21
00-444 Warszawa

2 920,00 euro miesięcznie
(wartość w okresie
obowiązywania umowy –
14 miesięcy – 44 880,00 euro)

Zgodnie z SIWZ

..........................................................
(podpis osoby sporządzającej protokół)

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

....................................................................
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)
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