Malbork, dnia 16.10.2018r.
OR.272.31.2018.MS

Wszyscy Zainteresowani
(strona internetowa Zamawiającego)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:
OR.272.31.2018.MS.
Nazwa
postępowania:
„Usługa
przygotowania
i przeprowadzenia kursu pt. „Kurs języka angielskiego i niemieckiego
zawodowego”.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

1.

Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje Państwu informację
z sesji otwarcia ofert, która odbyła się dnia 15.10.2018r. o godz. 13.15.
Do wyznaczonego termu składania ofert, tj. do dnia 15.10.2018r. do godz. 13.00 wpłynęła
dwie oferty.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano kwotę, jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości:
12.000,00 zł brutto.

Zestawienie ofert wraz z informacjami odczytanymi na otwarciu:

Starostwo Powiatowe w Malborku
Wydział Organizacyjny i Polityki Społecznej
82-200 Malbork, Plac Słowiański 17
www.powiat.malbork.pl
e-mail: m.sikorska@powiat.malbork.pl

tel. (55) 646 04 00
(55) 646 04 27

„Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu
pt. „Kurs języka angielskiego i niemieckiego zawodowego”
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w zadania wynosi:
12.000,00 zł
Numer
oferty

Nazwa Wykonawcy

Wartość całkowita brutto

Ilość przeprowadzonych
kursów i / lub szkoleń

1.

USŁUGI
EDUKACYJNO-SZKOLENIOWE
Żaneta Młodzianowska
ul. Mickiewicza 172B/11
17 – 100 BIELSK PODLASKI

5.500,00 zł

1

2.

CENTRUM
JĘZYKOWO-TŁUMACZENIOWE
„APPLE SCHOOL”
Daria Szulc – Kondratowicz
ul. Sikorskiego 21/1
82 – 200 MALBORK

6.080,00 zł

12

___________________________________________________________________________
2.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r.
poz. 1579 z późn. zm.) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje Zamawiającemu:
a) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy PZP
(wzór - załącznik nr 3 do Ogłoszenia / załącznik nr 1 do niniejszego pisma);
b) dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu
(w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej).

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej.

STAROSTA
Wykonano w 1 egz.:
Egz. nr 1 – ad acta
Wykonał: Mariola Sikorska, dnia 15.10.2018r. (tel. 55 646 04 27)

/-/ Mirosław CZAPLA

Starostwo Powiatowe w Malborku
Wydział Organizacyjny i Polityki Społecznej
82-200 Malbork, Plac Słowiański 17
www.powiat.malbork.pl
e-mail: m.sikorska@powiat.malbork.pl

tel. (55) 646 04 00
(55) 646 04 27

Załącznik nr 1 do niniejszego pisma
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia

(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy
o przynależności do grupy kapitałowej

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.:

„Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu
pt. „Kurs języka angielskiego i niemieckiego zawodowego”
w imieniu i na rzecz reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy:
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że:
1.

nie należę do żadnej grupy kapitałowej *

2.

nie należę do grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu*

3.

należę do grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu*

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam
odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 K.K.

.................................. dnia ............................
(miejscowość)

własnoręcznym

podpisem,

świadom

.......................................................
(podpis osoby lub osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy)

Pouczenie: oświadczenie Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia przekazania tj. dnia zamieszczenia na stronie
internetowej (http://bip.powiat.malbork.pl/zamowienia pod nr OR.272.31.2018.MS) informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
____________________________

*Niepotrzebne skreślić – jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie należy
do grupy kapitałowej.
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