
 

Projekt „Zawodowe drogowskazy” współfinansowany  
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020 

Projekt „Zawodowe drogowskazy” o numerze RPLD-11.03.01-IZ.00-10-001/17 
realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Reymonta w Rawie Mazowieckiej 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  

na lata 2014-2020 
Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe 

 
 

 

 

Informacja dla Wykonawców 

          L. dz. 508/18                                                         Rawa Mazowiecka, dnia 29 maja 2018 r. 

dotyczy: postępowania  w trybie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, na 
podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 
r., poz. 1579 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp”. na wykonanie usługi szkoleniowej w ramach 
projektu: „Zawodowe drogowskazy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020.  
– informacja o przebiegu otwarcia ofert 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Rawie Mazowieckiej 
(dalej zwany Zamawiającym) informuje o przebiegu otwarcia ofert. Wpłynęły następujące oferty: 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierza 

przeznaczyć kwotę: 148 790,00 zł brutto. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z zapisami Ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający, po otwarciu ofert, zamieszcza na stronie 

internetowej informacje dotyczące:   

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  
3) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 

Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia                          

z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 

1 pkt 23 ustawy Pzp, wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 

o których mowa powyżej, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

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

złożone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2c do Ogłoszenia o zamówieniu. 

Dyrektor 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Władysława Stanisława Reymonta  

             mgr inż. Andrzej Romańczuk 
                      / - /   

 

Wykonawcy, którzy złożyli 
oferty 

Numer 
oferty 

Cena oferty 
brutto 
(w zł) 

Termin wykonania 
zamówienia 

Warunki 
płatności 

1 2 3 4 5 

ZDZ w Łodzi Ośrodek Kształcenia 
Zawodowego  nr 20 

96-200 Rawa Mazowiecka, Al. 
Konstytucji 3-go Maja 2 

503/2018 132 375,00zł 

Akceptacja warunków 
zawartych  

w Ogłoszeniu o 
zamówieniu 

Akceptacja warunków 
zawartych  

w Ogłoszeniu o 
zamówieniu 

Agencja „Public-Relations” 
97-300 Piotrków Tryb.,  
ul. Łódzka 40a m 17 

502/2018 159 530,00zł 

Akceptacja warunków 
zawartych  

w Ogłoszeniu o 
zamówieniu 

Akceptacja warunków 
zawartych  

w Ogłoszeniu o 
zamówieniu 


