Warszawa, 20 sierpnia 2019 r.
Dotyczy: postępowania publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wytworzenie i wdrożenie interaktywnej gry
edukacyjnej o tematyce historycznej przeznaczonej dla dzieci i młodzieży w formie aplikacji on-line pn. „Na drodze do
niepodległości 1918-2018”, a także przeprowadzenie testów, pilotażu i ewaluacji gry”, nr postępowania: WA-ZUZP.2610.99.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym” informuje, iż w dniu 20 sierpnia 2019 r. o godz. 09:30 odbyło się otwarcie
ofert w postępowaniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wytworzenie i wdrożenie interaktywnej gry
edukacyjnej o tematyce historycznej przeznaczonej dla dzieci i młodzieży w formie aplikacji on-line pn. „Na drodze do niepodległości 19182018”, a także przeprowadzenie testów, pilotażu i ewaluacji gry”, nr postępowania: WA-ZUZP.2610.99.2019.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 760 000,00 zł.
Do terminu składania ofert tj. do dnia 20 sierpnia 2019 r. do godz. 09:00, zostały złożone nw. oferty.
Wszystkie nw. oferty zostały złożone w terminie, o którym mowa powyżej.
Zestawienie złożonych ofert:
Nr
oferty
1

Nazwa i adres Wykonawcy
Great Interactive Sp. z o.o.
ul. Porcelanowa 23
40-246 Katowice

Cena oferty brutto
(zł)

Termin
wykonania

Okres
gwarancji

Warunki
płatności

706 020,00

Zgodnie
z SIWZ

Zgodnie
z SIWZ

Zgodnie
z SIWZ

1

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej
dalej „ustawą”, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy stanowi
Załącznik nr 6 do SIWZ i został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wraz z dokumentacją dotyczącą przedmiotowego
postępowania.
W przypadku, gdy Wykonawca oświadczył w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do SIWZ), że nie należy do jakiejkolwiek grupy
kapitałowej, powyższe oświadczenie nie jest wymagane.
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