Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu
87-100 Toruń, Plac Teatralny 2
Toruń, 14.02.2020 r.
WZP.272.5.2020
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną , której
przedmiotem jest kompleksowa organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla
potencjalnych beneficjentów i beneficjentów realizujących projekty lub aplikujących o środki
unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020 oraz realizacja webinariów oraz tutoriali na potrzeby
promocji RPO WK-P
Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843), informuję że Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę
358 400,00 brutto
Zestawienie złożonych ofert
Nr
oferty

Nazwy (firmy) i adresy
wykonawców, którzy złożyli
oferty w terminie

1

Training House
Iwona Wencka-Stramowska
ul. Reginy 19
Leszno 05-084

Cena ofertowa brutto - 60%
doświadczenie
40%

469.950,00 zł
w tym:
Kompleksowa organizacja i
przeprowadzenie cyklu szkoleń dla
potencjalnych beneficjentów i
beneficjentów realizujących projekty lub
aplikujących o środki unijne w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020 – 390.150,00 zł
Cena jednostkowa brutto za szkolenie 1
(jednego) uczestnika szkolenia
jednodniowego- 255,00 zł
Cena jednostkowa brutto za szkolenie 1
(jednego) uczestnika szkolenia
dwudniowego- 510,00 zł
Cena jednostkowa brutto za usługę
cateringową 1 (jednego) uczestnika
szkolenia- 50,00 zł

złożono wykaz

Realizacja webinarium na potrzeby
promocji RPO WK-P - przy wykorzystaniu
prawa opcji- 39.900,00 zł
Realizacja tutorialu na potrzeby promocji
RPO WK-P - przy wykorzystaniu prawa
opcji- 39.900,00 zł

UWAGA:
UWAGA: Jednocześnie Zamawiający przypomina, że:
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 (informacja z sesji otwarcia ofert), 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 tj. załącznik nr 1C do SIWZ. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia

