Warszawa, 30 października 2019 r.

KZGW/KGW/246/247/2019 (3)
Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy: postępowania na realizację zamówienia: „Usługa szkoleniowa dla pracowników
Państwowego
Gospodarstwa
Wodnego
Wody
Polskie”,
nr
zamówienia
KZGW/KGW/246/247/2019.
Zamawiający – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki
Wodnej, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia na
usługi społeczne do którego zastosowanie mają przepisy art. 138o na Usługa szkoleniowa dla
pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na podstawie pkt 15.6.
Ogłoszenia o zamówieniu, przekazuje następujące informacje z otwarcia ofert, które odbyło się dnia
29 października 2019 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego:
1. Części I – Usługa szkoleniowa z zakresu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. 1960 r., nr 30, poz. 168, z późn. zm.) z uwzględnieniem zapisów:
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, z późn. zm.) oraz ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. z 2017 r., poz. 328, z późn. zm.).
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
−

Zamówienie podstawowe: 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych);

−

Zamówienie w ramach prawa opcji: 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).

W poniższej tabeli Zamawiający podaje dane dotyczące Wykonawcy, który złożył ofertę
w przedmiotowym postepowaniu oraz informacje o ofercie dla Części I zamówienia:
Nr
oferty

1
2.

Nazwa (firma),
Siedziba i adres
Wykonawcy

Adept Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Zacna 26
80-283 Gdańsk

Cena brutto

Doświadczenie
trenera

Warunki płatności,
termin wykonania

90.000,00 zł

20 szkoleń

Zgodnie
z Ogłoszeniem

Części II – Usługa szkoleniowa z zakresu stosowania przepisów działu III ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.)
z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2268, z późn. zm.).
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
− Zamówienie podstawowe: 18.000,00 zł (osiemnaście tysięcy złotych);
− Zamówienie w ramach prawa opcji: 3.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych).
Zamawiający zawiadamia, iż dla Części II nie wpłynęły żadne oferty.
Zatwierdził z up.
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