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Numer sprawy WO-ZP.2311.2.2019 

 

INFORMACJE  

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na usługę  

kompleksowej organizacji wycieczki autokarowej  

do Szwajcarii dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie 

 

Działając w trybie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) niezwłocznie po otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowej 

organizacji wycieczki autokarowej do Szwajcarii dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy  

w Rzeszowie, Zamawiający (Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie) zamieszcza na stronie internetowej 

informacje podane podczas otwarcia ofert: 

1) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 160 000,00 zł 

brutto (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych ); 

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

3) ceny, terminy wykonania zamówienia zawarte w ofertach. 

 

 

Numer 

oferty 

Wykonawcy 

[nazwy (firmy)/ 

imię nazwisko, adresy] 

Cena oferty 

1.  

New Challenge 

Magdalena Siśkiewicz 

ul. Rydlówka 5/107, 30-363 Kraków 

210 105,00 zł 

2.  

Grupa Bis-Pol WM Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Floriańska 17 lok. 15, 38-200 Jasło 

Oddział Kraków 

ul. Krzywda 1 lok. 301, 30-710 Kraków  

118 680,00 zł 

3.  

ELLA TOURS Biuro Podróży 

Elżbieta Duda 

pl. Klasztorny 2, 59-220 Legnica 

151 800,00 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. 

 

WZÓR oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej wraz z niniejszą informacją. 

 

 

 

Rzeszów, dnia 18.03.2019  roku 

 

 


