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Numer sprawy WO-ZP.2311.10.2017  

INFORMACJE 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na dostawę materiałów informacyjno – promocyjnych 

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 dostawę materiałów 

informacyjno – promocyjnych, Zamawiający (Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie) zamieszcza  

na stronie internetowej poniższe informacje:  

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

13 624,71 zł brutto (słownie: trzynaście tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote siedemdziesiąt 

jeden groszy), 

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

3) ceny, terminu wykonania zamówienia zawartych w ofertach. 
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INTERMEDIA Paweł Kędzierski 

ul.Spóldzielcza 17, 09-407 Płock 

 

 

11 840,79 zł 

 

do 14 dni  

od daty zawarcia umowy 
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Agencja Reklamowa  Biuro – Fach 

Arkadiusz Brzeziński 

ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk 

 

12 097,67 zł 

 

 

do 14 dni  

od daty zawarcia umowy 
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NU MEDIA Elżbieta Jażdżewska 

ul. Kościuszki 12/2, 10-502 Olsztyn 

 

14 487,06 zł 
do 21 dni 

od daty zawarcia umowy 
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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.  

WZÓR OŚWIADCZENIA o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej wraz z niniejszą informacją. 

 

 

Rzeszów, 03.10.2017 

DYREKTOR 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

Tomasz Czop 
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BASPOL Barbara Jarota - Romaniuk 

Aleje Jerozolimskie 196A lok.7,  

02-482 Warszawa 

14 145,00 zł 

 

do 14 dni  

od daty zawarcia umowy 
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Studio Mrówka Joanna Foryś-Maziak 

ul. Czechosłowacka 7, 30-328 Kraków 

 

12 569,37 zł 
do 14 dni  

od daty zawarcia umowy 


