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Numer sprawy WO-ZP.2311.17.2017  

INFORMACJE 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na dostawę materiałów informacyjno – promocyjnych  

na potrzeby Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej  

w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579 z późn. zm.) niezwłocznie po otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów informacyjno – promocyjnych na 

potrzeby Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, 

Zamawiający (Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie) zamieszcza na stronie internetowej poniższe informacje:  

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

28 125,59 zł brutto (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych pięćdziesiąt dziewięć 

groszy), 

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

3) ceny zawarte w ofertach. 

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, 1 grudnia 2017 roku DYREKTOR 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

Tomasz Czop 
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firmy oraz adresy Wykonawców, 

którzy złożyli oferty w terminie 

informacje dotyczące 

ceny dodatkowej ilości 

przenośnych pamięci USB  

powyżej minimum 

określonego  

przez Zamawiającego,  

tj. powyżej 200 sztuk 

zawartych w ofertach 

1  
Studio Mrówka Joanna FORYŚ - MAZIAK 

ul. Czechosłowacka 7, 30-328 Kraków 
28 064,91 zł 

25 szt. dodatkowych ilości 

przenośnych pamięci USB 

2  
BASPOL Barbara JAROTA - ROMANIUK 

Aleje Jerozolimskie 196 A lok.7, 02-482 Warszawa 
30 285,00 zł 

Wykonawca nie oferuje 
dodatkowych ilości 

przenośnych pamięci USB 

3  
Podarowane.pl BIEDRZYCKI Spółka Jawna  

ul. Kasztanowa 26, 32-040 Rzeszotary  
24 545,00 zł 

50 szt. dodatkowych ilości 

przenośnych pamięci USB 


