Maciej Jabłoński
Dyrektor Generalny Urzędu
Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

BBA-2/262-9/2017

Warszawa, 25 kwietnia 2017 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie ogłoszenia na usługi związane z organizacją
szkoleń stacjonarnych dla pracowników administracji publicznej na potrzeby projektu
„Świadomy Zamawiający – prawo konkurencji w przetargach publicznych” realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
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 24 kwietnia
2017 r. o godz. 12:00 dokonano czynności otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu,
w trakcie którego odczytano informacje dotyczące:
 kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
to 153 000,00 zł brutto,
 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny,
terminu realizacji, dodatkowych usług gastronomicznych i klauzul społecznych oraz
propozycji sal zawarte 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. B Części II Ogłoszenia, wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli
oferty są zobowiązani do przekazania oświadczenia o przynależności (wzór oświadczenia
Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia) lub braku przynależności (wzór oświadczenia Załącznik Nr
4A do Ogłoszenia) 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.

Załączniki:
- Załącznik Nr 1 (zestawienie złożonych ofert)
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Załącznik Nr 1

oznaczenie sprawy BBA-2/262-9/2017
Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych*

Nr
oferty

1

2

3

Nazwa (firma)
i adres Wykonawcy
UpHotel Sp. z o.o.
ul. Długa 13/1
58-500 Jelenia Góra
MDDP spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Akademia Biznesu Sp. k
Al. Jana Pawła II 25
00-854 Warszawa
Centrum Rozwiązywania
Problemów Społecznych
Rafał Gorczowski
Plac Defilad 1,
00-901 Warszawa

Cena oferty (brutto)

Kryterium Propozycje sal
konferencyjnych

188 393,40 zł

Przedstawiamy
propozycje/i
konkretnych sal
w lokalizacjach

128 983,50 zł

Przedstawiamy
propozycje/i
konkretnych sal
w lokalizacjach

154 950,00 zł

Przedstawiamy
propozycje/i
konkretnych sal
w lokalizacjach

……………………………………………………
(podpis osoby sporządzającej protokół)
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Kryterium - Dodatkowe
elementy usługi
gastronomicznej
Oferujemy
dodatkowe/ych
elementy/ów oferty
gastronomicznej poza
minimum
Oferujemy
dodatkowe/ych
elementy/ów oferty
gastronomicznej poza
minimum
Oferujemy
dodatkowe/ych
elementy/ów oferty
gastronomicznej poza
minimum

Kryterium społeczne
do realizacji zamówienia
nie zatrudnimy co
najmniej jednej osoby
z niepełnosprawnością/
osoby bezrobotnej
do realizacji zamówienia
zatrudnimy co najmniej
jedną osobę
z niepełnosprawnością/
osobę bezrobotną
do realizacji zamówienia
zatrudnimy co najmniej
jedną osobę
z niepełnosprawnością/
osobę bezrobotną

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

tel. 22 556 01 29 < faks 22 826 20 30
bba@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

