
      

Projekt pozakonkursowy pn. „Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim”  współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020. Priorytet IX „Włączenie społeczne”, Działanie 9.1 „Aktywna integracja”, Poddziałanie 9.1.6 „Programy aktywnej 

integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym-projekty pozakonkursowe” 

Czerwionka-Leszczyny, dnia 06.11.2017r. 
Znak postępowania: KIS.221.000002/17 

 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  
z 2017r. poz. 1579 ze zm.) informuję, że dnia 06.11.2017r. o godz. 10:00 dokonano 
otwarcia ofert, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą  
„Realizacja usług o charakterze edukacyjnym - szkoleń zawodowych dla 
uczestników Projektu pozakonkursowego pn. „Program integracji społecznej   
i zawodowej w powiecie rybnickim” współfinansowanym ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Priorytet IX 
„Włączenie społeczne”, Działanie 9.1 „Aktywna integracja”, Poddziałanie 9.1.6 
„Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem 
społecznym – etap II – postępowanie powtórzone, prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego. 

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 17.000 zł. brutto (słownie 

siedemnaści tysięcy złotych) 

W postępowaniu została złożona 1 oferta.  

Przeprowadzenie szkolenia o specjalności opiekun/opiekunka osób starszych oraz 

opiekun/opiekunka dzieci. 

Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto 

1 ReActive Monika Zygmuntowicz; 43-450 

Ustroń, ul. Kamieniec 3 

12. 240,00 zł 

 

Zamawiający nie wymagał podania w ofercie terminu wykonania zamówienia, okresu 

gwarancji i warunków płatności. 

 
Zamawiający przypomina, iż wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na 
stronie internetowej niniejszej informacji (od dnia 06 listopada 2017r.), przekazuje 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 4 do 
SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieści informacje,                      
o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy w pliku o nazwie „Zbiorcze zestawienie ofert” 
na swojej stronie internetowej. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie 
przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.   


