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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
T}łstyłzy po§tępo§,ania c udzielenie zarnó$rienia publicznego prowadzonego w
tr3,-bie u§ługi §połecz$ej na pocl_starvie ałt. 138a pzp :

Kurs Autodesk Inventor stopień I i II

Zamawiający na podstawie art. 86 ust" 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2a04 roku
Prawo Zamóxrień Publicznych {t.j. Dz.U" 7. 2St9 r. pou- 1843} przekazłlje
informacje z otwatcia ofert:

Otwarcie ofert odbyio się vl dniu 12l$llż8ż1o godz. 10:15.

kwota, jaką zamawiający zanierza ptzezlLaczyć aa sfinansorranie zamógrienia
wyncsi: 49 200.00 zł brutto.

W' wyznacuolr5łm term.inie oferty ńr:żyk nasĘpujący lVykonawcy:
r*
l

l

Nr Nazwa (fuma)
oferty i adres wykonawcy

ARKANCE
§YsTEM§
PoIAND
Jatałza84
§8-ż5lŁć.&ź

Terurin
Cena ofeńy

51 66CI"00 zł

(w tym wartaść zamówielaia d opodstawowego wynosi 30.06.202 18osob25 8§S,ES zł; wartc ś ć 1".
zamówienia w ramach prawa
opcji qłaosi 25 83S,00 zł)

lVarurrki
płatności

wykonani
a

] dni

r-
2

4D Group Czesław l--
Misiak
Fiecka 8154
38-300 Gorlice

35 968.00 zł

{łę, Ęm warbość zaraówienia d o
podstawawego wynosi l7 30.06.202
984"8S zł; łrart*ść zamówienia 1ł.
w ramach prawa opcji wynosi
u g&4,afi Ą

127 osób dni30
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PROCAD S.A,
l\§r,tustsa Z1:])

80-1żż Gdai:sk

35 200.00 zł

(w tpn rpartość zamówienia d, s
.) podstawoweg0 wynosi 30"06_2021? 60*,0S zł; wart*ś ć 1r_

zamiwięńa w ramach pfa\ea
opcji w;mosi 17 6O0"00 zł)

osob3,303 dni30
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Frojekt ,.SezAM l,^łiedzy, kompetełcji i umiejętności" jtst ułspołfinaftsowa§y przez Unię Eurapejską zę śrłdków
Europejskiega Funduszu Społecznego vł ramach Programu Operacyjnego Wedza Edukacja Rozwaj FaWR
a3-a5.aa-Oa-Z21 8/17)
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Zamawiając;,,

iub osoba upowazni()na

Zespoł ds. Zamówień Publicznych

Prajekt ,,SęzĄM wiedzy, kampetencji i urnleięłności" jest wspcłfil}an§Owai]y płzez Unię Eurłpejską zę śradkow
Europejskiego Funduszu Społecznegł w tamach Prłgramu Operacyjnego Wędza Edukacja Rozwój {PCIWR.
ffi,a5.00-0a-Z21 8/17)

Strona: 2l2


