
 

 

Nr sprawy: ZP.27.5.2016.AW       Malbork 09.12.2016r. 

 

Informacja 

z sesji otwarcia ofert w dniu  09.12.2016 o godz. 11:30  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Malborku ul. Słowackiego 74 82-200 Malbork. 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego,  którego przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie 

indywidualnych konsultacji doradcy zawodowego dla uczestników projektu realizujących ścieżkę 

wsparcia nowych uczestników KIS w Projekcie pn. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach 

malborskim i sztumskim -aktywizacja społeczno-zawodowa”, współfinansowanym ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 06 Integracja, Działanie 06.01 

Aktywna integracja, Poddziałanie 06.01.02. Aktywizacja społeczno – zawodowa.  

Numer ogłoszenia w BZP: 356320-2016, data zamieszczenia:  01.12.2016 r. 

Przewodnicząca komisji przetargowej powitała obecnych na sesji otwarcia, następnie podała kwotę, 

jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  6 000,00 zł brutto, termin 

wykonania zamówienia do 31.10.2018 r. 

Komisja w składzie: 

1)  Przewodnicząca – Agnieszka Chomiuk 

2)  Sekretarz –  Anna Wilczewska 

3)  Członek – Marta Kubera 

 

Stwierdziła, że wpłynęły  oferty przed upływem terminu określonego w dokumentacji przetargowej. 

Sprawdziła stan kopert przed ich otwarciem, dokonała otwarcia ofert: 

 

1. Oferta Nr 1:  Logos Link Sp. z o.o., ul. Na Stoku 2/37, 20-561 Lublin 

Oferowana cena brutto za jedną godzinę pracy: 58,00 zł. 

 

2. Oferta Nr 2: Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, 

Centrum Edukacji w Biznesie, ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo 

Oferowana cena brutto za jedną godzinę pracy: 70,00 zł. 



 

 

 

3. Oferta Nr 3: Fundacja Rozwoju Rynku Pracy „Perspektywa”, Osiedle Słoneczne 14, 27-400 

Ostrowiec Świętokrzyski 

Oferowana cena brutto za jedną godzinę pracy: 47,00 zł. 

 

4. Oferta Nr 3: Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o., Osiedle Słoneczne 14, 27-400 

Ostrowiec Świętokrzyski 

Oferowana cena brutto za jedną godzinę pracy: 54,50 zł. 

 

 

Ponadto Zamawiający, działając na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

informuje, iż Wykonawcy mają obowiązek złożenia w terminie 3 dni od dnia przekazania niniejszej 

informacji, tj. do dnia 12.12.2016, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.  

 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 


