oznaczenie sprawy: RF-II-WSI.ZP.U.272.74.2019.AS

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2019 R.
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowej organizacji
i przeprowadzenia konferencji pt. „Nowa perspektywa – nowe wyzwania dla inteligentnej specjalizacji
województwa mazowieckiego”
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 266 250,00 zł.
Termin realizacji zamówienia: organizacja i przeprowadzenie konferencji w dniu 7 listopada 2019 r.
Warunki płatności: wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę
faktury, w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
Do godz. 09:30 wpłynęły 3 oferty złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:

1.
2.
3.
4.
5.

Nr
oferty

Nazwa (firma) Wykonawcy

Klauzula społeczna
Deklarowana
(deklarowane zatrudnienie
liczba
Cena brutto dodatkowych przy realizacji zamówienia
Adres Wykonawcy
osoby bezrobotnej lub
w PLN
kompletów
młodocianej w celu
materiałów
przygotowania zawodowego
promocyjnych
lub niepełnosprawnej)
ul. Włodzicka 2,
04-774 Warszawa

1

Spragnieni Wiedzy Sp. z o.o.

2

PURERIDE M. Hellman K.
ul. Rzeźbiarska 20,
Zawarska J. Jaszczyński s.c. 04-633 Warszawa

3

POWER Sp. z o.o.

ul. Kowalczyka 1/31
03-193 Warszawa

196 800,00

301

TAK

250 000,00

310

TAK

356 515,50

150

NIE

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1986 z późn. zm.) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie
internetowej www.zamowienia.mazovia.pl przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.), w związku z wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty
w przedmiotowym postępowaniu.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej informacji i dostępny jest na stronie www.zamowienia.mazovia.pl.
Oświadczenie należy przesłać za pośrednictwem faksu: 022 59 79 043 lub poczty elektronicznej:
anna.siennicka@mazovia.pl oraz potwierdzić pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa z dopiskiem „Oświadczenie
dot. grupy kapitałowej, sprawa RF-II-WSI.ZP.U.272.74.2019.AS”.

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych
/-/
Krzysztof Strachota-Osiński

Warszawa, 12.09.2019 r.

