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U NI A E UROPEJSKA
FUNDUSZ AZYLU,
MIGRACJI I INTEGRACJI
IN F O R M A C J A Z OTW ARCIA O F E R T

Znak postępowania: AL-ZP.272.17/18/ZP/PN
Dotyczy postępowania pn. Świadczenie usługi doradztwa zawodowego w ramach projektu pn. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na
Dolnym Śląsku” współfinansowanego
z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji w delegaturach DUW: w Legnicy (część I)
i w Wałbrzychu (część II).
W dniu 3 0 listopada 2018 r. o godz. 11.00 odbyło się otwarcie ofert dot. przetargu nieograniczonego na powyższe zadanie.
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 141.840,00 zł brutto, w tym: zadanie nr I - 70.920,00 zł brutto, zadanie nr II - 70.920,00 zł brutto.
Termin wykonania zamówienia: maksymalnie do dnia: 30.11.2019r.
Do godz. 10.00 wpłynęły 3 oferty.
Zbiorcze zestawienie ofert:

____________________________

Nr
oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

1.

Wrocławski Instytut Biznesu i Edukacji WIBE Sp. z o.o.
ul. Ostrowskiego 30
53-238 Wrocław
e-mail: sekretariat@wibe.wroc.pl

2.

3.

Innovaspal Ośrodek Profesjonalizacji Kadr Sp. z o.o.
Al. Krakowska 137
02-180 Warszawa
(adres korespondencyjny: os. Słoneczne 14,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski)
e-mail: innovaspal@gmail.com
Centrum Doradczo - Szkoleniowe OPTIMUM
Małgorzata Czekaj
ul. Chojnowska 62/1
59-220 Legnica
e-mail: biuro@optimim-praca.pl

Dysponowanie osobami
posługującymi się
następuj ącymi j ęzykami
obcymi
(dla zadania nr I)

Dysponowanie osobami
posługującymi się
następującymi językami
obcymi
(dla zadania nr II)

Cena brutto oferty
(dla zadania nr I)

Cena brutto oferty
(dla zadania nr II)

-

36.604,80 zł

-

j. angielski
j. rosyjski

33.480,00 zł

33.480,00 zł

-

-

45.756,00 zł

-

j. angielski

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 u st 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Wykonawca, w terminie 3 dni sd dnia zamieszczenia
na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, składa Zamawiającemu oświadczenie 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 powyższego oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Projekt nr 9/8-2017/OG-FAMI pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku"
współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

