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Numer sprawy WO-ZP.2310.14.2016  

INFORMACJE 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na usługę szkoleniową nt. „Perspektywy rozwoju ekonomii społecznej oraz źródła 

finansowania działalności podmiotów sektora EFS” 

           

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 na usługę szkoleniową nt. „Perspektywy rozwoju ekonomii społecznej  

oraz źródła finansowania działalności podmiotów sektora EFS” Zamawiający (Wojewódzki Urząd 

Pracy w Rzeszowie) zamieszcza na stronie internetowej poniższe informacje:  

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

8 175,00 zł brutto (słownie: osiem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych), 

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

3) ceny zawarte w ofertach. 

numer 

oferty 

firmy oraz adresy Wykonawców, 

którzy złożyli oferty w terminie 

ceny zawarte 

 w ofertach 

1.  

Europejskie Centrum Ekonomiczne  

„PRESTIŻ” Sp. z o.o. w Lublinie 

ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB, 20-010 Lublin 

8 850,00 zł 

2.  
Pracownia „TEMBO” Magdalena Urbańska 

ul. Miastkowska 86, 60-184 Poznań 
3 936,00 zł 

3.  
THE QUALITY OF LIFE Ireneusz Kozera 

ul. Obrońców Getta 22/2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki  
4 984,50 zł 

4.  
Wektor Szymon Trzemżalski 

ul. Lawendowa 1, 35-605 Rzeszów 
4 250,00 zł 

 

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. 
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