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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

Dotyczy : ogłoszenia nr 609437-N-2020 z dnia 12.11.2020r. oraz ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia                  

nr 540229897-N-2020 z dnia 18.11.2020 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

realizację zadania pod nazwą; 

 

Organizacja kursu prawo jazdy kat. B dla uczniów w ramach  

 Projektu pn.: „Rynek pracy otwarty na młodych techników” 

 

W oparciu o art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo Zamówień Publicznych  (Tekst 

jednolity Dz.U.z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.), Zamawiający Zespół Szkół Weterynaryjnych 

i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

przedmiotowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – przekazuje informację z 

otwarcia ofert , które odbyło się w dniu 23 listopada 2020 o godz. 11.00. 

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: - 

31.500,00 zł brutto. 

                                    

Lista wykonawców którzy złożyli oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia w prowadzonym 

postępowaniu: 

Numer 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 

adres Wykonawcy 
Cena ofertowa brutto Doświadczenie 

Ilość 

przeprowa 

dzonych 

kursów 

1. 
Ośrodek Szkolenia Zawodowego 

18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 49 
43.500,00 zł 25 lat 15 

2. 

Ośrodek Szkolenia Kierowców 

BOCIAN Agnieszka Bohdan 

18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 49 

51.000,00 zł 14 lat 50 

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że Wykonawca w terminie 3dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy PZP przekaże 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 oświadczenia Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłóceń konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej na adres 

wskazany w SIWZ lub w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego. 

 

 

Wicedyrektor -Joanna Napiórkowska 

 


