Warszawa, dnia 12 czerwca 2017 r.

INFORMACJA
O OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r.,

Zamawiający Ośrodek Rozwoju Edukacji informuje, iż w dniu 09.06.2017 r.

o godz. 10.15 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego w przedmiocie zamówienia: „Recenzenci – grupa Gastronomia”,
nr sprawy 92/ORE/PN/UE/2017.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia następujący kwoty
brutto:
Część 1 – Kelner – 3.000 zł
Część 2 – Kucharz – 3.000 zł
Część 3 – Technik żywienia i usług gastronomicznych – 3.000 zł
WYKAZ OFERT ZŁOŻONYCH W TERMINIE:
Część 1 – Kelner
Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

2

4YOU Andrzej Rudziński
Ul. Śnieżyńskiego 8/9
20-706 LUBLIN

2.998 zł

Termin
wykonania
recenzji I
5 dni
kalendarzowych

Termin
wykonania
recenzji I
5 dni
kalendarzowych

Część 2 – Kucharz

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

1

Aldona Liszka – Urbańska
Ul. Gdyńska 4/4
58-100 ŚWIDNICA
4YOU Andrzej Rudziński
Ul. Śnieżyńskiego 8/9
20-706 LUBLIN

2.990 zł

2

2.998 zł

Termin
wykonania
recenzji I
03.07.2017 – 7 dni

Termin
wykonania
recenzji I
14.07.2017 – 7 dni

5 dni
kalendarzowych

5 dni
kalendarzowych

Termin
wykonania
recenzji I
03.07.2017 – 7 dni

Termin
wykonania
recenzji I
14.07.2017 – 7 dni

5 dni
kalendarzowych

5 dni
kalendarzowych

Część 3 – Technik żywienia i usług gstronomicznych
Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

1

Aldona Liszka – Urbańska
Ul. Gdyńska 4/4
58-100 ŚWIDNICA
4YOU Andrzej Rudziński
Ul. Śnieżyńskiego 8/9
20-706 LUBLIN

2.990 zł

2

2.998 zł

Zamawiający przypomina o obowiązku złożenia Oświadczenia dot. Przynależności lub braku
przynależności do grupy kapitałowej w terminie 3 dni od daty opublikowania Informacji z
otwarcia ofert. Zamawiający zamieścił w SIWZ w/w Oświadczenie stanowiące załącznik nr 6
do SIWZ.

Załącznik nr 6 do SIWZ
UWAGA:
Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

(pieczęć adresowa Wykonawcy)
Oświadczenie o przynależności
albo
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Dotyczy oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Recenzenci – grupa Ekonomia
i Rachunkowość” nr 88/ORE/PN/UE/2017.
w imieniu Wykonawcy:
...........................................................................................................................
(Nazwa Wykonawcy)
oświadczam, że
*) nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
*) należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), o której mowa w
art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w skład której wchodzą następujące podmioty:
Lp. Nazwa
Adres
1.
2.

Niniejszym składam dokumenty / informacje potwierdzające, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…............................, dn. …............................
…................................................................
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
*) niepotrzebne skreślić

