BZP. 271- 15/IG/19

Piekary Śląskie, dnia 21.03.2019 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Przeprowadzenie kursu barman kelner dla uczniów i uczennic Zespołu Szkól Techniczno – Zawodowych w Piekarach Śląskich w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Piekarskie szkoły zawodowe na medal - wsparcie dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół
Techniczno-Zawodowych oraz Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich" nr
RPSL.11.02.01-24-008B/17 realizowanym w ramach Priorytetu XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego
rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT w oparciu o umowę nr UDA.RPSL.11.02.01-24-008B/17-0 z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Śląskiego.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

1. W dniu 21.03.2019 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, przy ul. Bytomskiej 84
w 41-940 Piekarach Śląskich, odbyło się otwarcia ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
finansowanie zamówienia w wysokości: 7 500,00 zł.
3.

Łącznie wpłynęły 4 oferty, w tym:

a.

4 oferty zostały złożone w opakowaniach prawidłowo zamkniętych,

b.

0 ofert zostało złożonych w opakowaniach uszkodzonych lub otwartych,

c.

Opis

naruszenia

stanu

ofert/y

wraz

z

podaniem

nazwy

wykonawcy

oraz

jego

adresu

………… ...................................................................................................................................................
.............
4.

4 oferty wpłynęły w terminie wyznaczonym na składanie ofert.

5.

0 ofert wpłynęło po terminie wyznaczonym na składanie ofert.

6.

0 ofert wycofano przed upływem terminu składania ofert.

7.

0 ofert, w których dokonano zmian przed upływem terminu składania ofert.

8.

Informacje o otwartych ofertach:

a.

liczba otwartych ofert: 4

b.

dane z otwartych ofert:

LP.

NAZWA WYKONAWCY

1.

Piotr Borecki „B&K”

CENA,
DOŚWIADCZENIE OSOBY
SZKOLĄCEJ W DANEJ DZIEDZINIE

TERMIN
WYKONANIA,
WARUNKI
PŁATNOŚCI

44-210 Rybnik

I Kryterium – cena brutto: 11 000,00

-do 14.12.2019 r.

ul. Chabrowa 10a/6

zł

- 14 dni

ADRES

II Kryterium – doświadczenie osoby
szkolącej w danej dziedzinie:
powyżej dziesięciu lat

doświadczenia
I Kryterium – cena brutto: 4 628,00
43-600 Jaworzno
2.

3.

C.M.T. Sp. z o.o.

ul. Juliusza Słowackiego
4A

zł
II Kryterium – doświadczenie osoby

-do 14.12.2019 r.

szkolącej w danej dziedzinie:

- 14 dni

powyżej dziesięciu lat

Zakład Doskonalenia

doświadczenia
I Kryterium – cena brutto: 6 880,00

Zawodowego

zł

w Katowicach
Centrum Kształcenia

41-800 Zabrze

II Kryterium – doświadczenie osoby

-do 14.12.2019 r.

ul. Park Hutniczy 13

szkolącej w danej dziedzinie:

- 14 dni

Zawodowego w Gliwi-

powyżej dziesięciu lat

cach z/s w Zabrzu

doświadczenia
I Kryterium – cena brutto: 6 390,00
zł

4.

MEGA CENTRUM

41-933 Bytom

II Kryterium – doświadczenie osoby

-do 14.12.2019 r.

ROZWOJU

ul. Narutowicza 7 A

szkolącej w danej dziedzinie:

- 14 dni

powyżej dziesięciu lat
doświadczenia
Na tym otwarcie ofert zakończono.

W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, oryginał oświadczenia o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

