W rocław, 25-05-2020
Dotyczy: Świadczenie usługi tłum aczeń ustnych i pisemnych dla cudzoziem ców w Dolnośląskim Urzędzie W ojewódzkim we W rocław iu oraz Delegaturach DUW w Legnicy i W ałbrzychu w ramach
projektu pn. “Integracja, adaptacja, akceptacja. W sparcie obywateli państw trzecich zam ieszkałych na Dolnym Śląsku” współfinansowanego z Program u Krajowego Funduszu Azylu, M igracji i
Integracji
N um er postępowania: A L-ZP .272-13/20/ZP/PN

Inform acja z otw arcia ofert
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1025), zwanej dalej
„ustawą” , Zamawiający przekazuje następujące informacje dotyczące:

1. Kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Nazwa części

Wartość brutto

Świadczenie usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych dla cudzoziemców w
Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we W rocławiu oraz Delegaturach DUW
w Legnicy i Wałbrzychu w ramach projektu pt. “Integracja, adaptacja,
akceptacja. W sparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym
Śląsku” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji
i Integracji

58 388,80 PLN

2. Firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności:
Świadczenie usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych dla cudzoziemców w Dolnośląskim Urzędzie W ojewódzkim we W rocławiu oraz
Delegaturach DUW w Legnicy i W ałbrzychu w ramach projektu pt. “Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich
zam ieszkałych na Dolnym Śląsku” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji
Nr

2

Nazwa (firma) i adres
W ykonawcy

INTER W O R K E R S .C .
A.ROBOTETSKYY
R.ROBOTECKI, ul. Przyjaźni 28
lok. 8, 53-030 W rocław

Cena oferty

Termin wykonania
tłumaczenia pisemnego
przysięgłego do 20
stron dokumentów

Zatrudnienie do realizacji
zamówienia osoby/osób
niepełnosprawnej/-ych na
podstawie umowy o pracę

Okres
gwarancji

Warunki
płatności

40 359,60 PLN

1 dzień

1 osoba

Zgodnie
z SIWZ

Zgodnie
z SIWZ

S tronal

1

GERMANICA Sp. z o.o., ul.
Bolesława Drobnera 32, 50-257
W rocław

31 721,70 PLN

1 dzień

0 osób

Zgodnie
z SIWZ

Zgodnie
z SIWZ

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w
art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, 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. W raz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Strona2

