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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie informuje, iż w dniu 11.09.2018 r.
o godzinie 13:15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2,
42- 217 Częstochowa, odbyło się publiczne otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
na wdrożenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie modelu oddzielenia pracy
socjalnej od usług oraz pracy administracyjnej – część III: Sporządzenie raportów z monitoringu
funkcjonowania wdrażanych usprawnień organizacyjnych wraz z opracowaniem narzędzi
i procedur do prowadzenia monitoringu
W terminie przeznaczonym do składania ofert, tj. do dnia 11.09.2018 r. do godziny 13:00
wpłynęły 2 oferty, których zestawienie przedstawia poniższa tabela:
Nazwa i adres Wykonawcy

Cena
brutto
oferty
[PLN]

Termin
wykonania
zamówienia

Warunki
płatności

Okres
gwarancji

1

Konsorcjum:
Barbara Kowalczyk EMPOWERMENT
Rawka 42, 28-350 Słupia Jędrzejowska
&
Katarzyna Rys, Wieliczka

64 000,00

zgodnie z
SIWZ

zgodnie z
SIWZ

zgodnie
z SIWZ

2

Stowarzyszenie na rzecz osób
niedostosowanych społecznie
z poważnymi zaburzeniami
w funkcjonowaniu społecznym Empatia
ul. Pużaka 11/3
42-220 Częstochowa

48 800,00

zgodnie z
SIWZ

zgodnie z
SIWZ

zgodnie
z SIWZ

Numer
oferty

Na otwarciu ofert stawili się przedstawiciele Stowarzyszenia na rzecz osób
niedostosowanych społecznie z poważnymi zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym Empatia.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć
na sfinalizowanie zamówienia w wysokości 55 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy
złotych 00/100).
Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu:
W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp wykonawcy, którzy złożyli ofertę w postępowaniu, w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, mają obowiązek przekazać
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.2017.229 t.j. ze zm.) – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
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Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. W przypadku wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o których mowa
w zdaniu pierwszym, składa każdy z wykonawców.
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