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Numer sprawy WO-ZP.2310.15.2017  

INFORMACJE 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na usługę badania ewaluacyjnego pn. PO WER dla zawodowców – 

 ocena wsparcia udzielonego absolwentom szkół zawodowych w ramach PO WER  

w województwie podkarpackim w obszarach kluczowych dla rozwoju regionu 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) niezwłocznie po otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę badania 

ewaluacyjnego pn. PO WER dla zawodowców – ocena wsparcia udzielonego absolwentom szkół 

zawodowych w ramach PO WER w województwie podkarpackim w obszarach kluczowych  

dla rozwoju regionu, Zamawiający (Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie) zamieszcza na stronie 

internetowej poniższe informacje:  

1) kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (aktualnie udzielanej części):  

159 900,00 zł brutto (słownie złotych: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset), 

2) firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

3) ceny zawarte w ofertach. 
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firmy oraz adresy Wykonawców, 

którzy złożyli oferty w terminie 

informacje dotyczące 

cen 

zawartych w ofertach 

1  

Wykonawca: 

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno 

70 110,00 zł 

2  

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia – Konsorcjum: 

Lider Grupa BST Sp. z o.o.  

ul. Mieczyków 12, 40-748 Katowice 

Członek EU-CONSULT Sp. z o.o. 

ul. Toruńska 18C/D 12, 80-747 Gdańsk 

111 930,00 zł 
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Jednocześnie ZAMAWIAJĄCY PRZYPOMINA, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo 

zamówień publicznych WYKONAWCA w terminie 3 dni licząc od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCEMU oświadczenie o przynależności lub braku przynależności  

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 

z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

WZÓR OŚWIADCZENIA o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej wraz z niniejszą informacją. 

 

 

Rzeszów, 25 września 2017 roku 
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