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WO-ZP.2310.17.2020.IMS   

INFORMACJE 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących PO WER, KFS, WUP Rzeszów 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) niezwłocznie po otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów informacyjno-

promocyjnych dotyczących PO WER, KFS, WUP Rzeszów, Zamawiający (Wojewódzki Urząd Pracy  

w Rzeszowie) zamieszcza na stronie internetowej poniższe informacje:  

1) kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 111 195,66 zł brutto (słownie:  

sto jedenaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych 66/100), 

2) firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia zawartych w ofertach. 
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firmy oraz adresy Wykonawców, 

którzy złożyli oferty w terminie 

informacje dotyczące 

cen 
termin wykonania 

zamówienia 

aspektów 

społecznych 

zawartych w ofertach 

1.  

PPHU LIR Elżbieta ZAJET 

Biuro Reklamy  

ul. Grunwaldzka 2 

82-300 Elbląg 

138 000,00 zł 

do 21 dni 

od daty 

zawarcia 

umowy 

Wykonawca 

nie 

zadeklarował 

zatrudnienia  

do realizacji 

zamówienia   

co najmniej jednej 

osoby 

niepełnosprawnej 

2.  

Podarowane.pl Biedrzycki Sp. J. 

ul. Kasztanowa 26 

32-040 Rzeszotary 

90 560,90 zł 

do 21 dni 

od daty 

zawarcia 

umowy 

Wykonawca 

nie 

zadeklarował 

zatrudnienia  

do realizacji 

zamówienia   

co najmniej jednej 

osoby 

niepełnosprawnej 

3.  

STUDIO MRÓWKA  

Joanna FORYŚ-MAZIAK 

ul. Czechosłowacka 7 

30-328 Kraków  

94 425,25 zł 

do 21 dni 

od daty 

zawarcia 

umowy 

Wykonawca 

nie 

zadeklarował 

zatrudnienia  

do realizacji 

zamówienia   

co najmniej jednej 

osoby 

niepełnosprawnej 
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4.  

INTERMEDIA Paweł KĘDZIERSKI 

ul. Spółdzielcza 17 

09-407 Płock 

92 524,48 zł 

do 21 dni 

od daty 

zawarcia 

umowy 

Wykonawca 

zadeklarował 

zatrudnienie 

do realizacji 

zamówienia   

co najmniej jednej 

osoby 

niepełnosprawnej 

5.  

XD GIFTS Sp. z o.o. 

ul. Bratnia 1 

60-185 Skórzewo 

101 161,00 zł 

do 21 dni 

od daty 

zawarcia 

umowy 

Wykonawca 

zadeklarował 

zatrudnienie 

do realizacji 

zamówienia   

co najmniej jednej 

osoby 

niepełnosprawnej 

 

Jednocześnie ZAMAWIAJĄCY PRZYPOMINA, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo 

zamówień publicznych WYKONAWCA w terminie 3 dni licząc od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCEMU oświadczenie o przynależności lub braku przynależności  

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 

z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

WZÓR OŚWIADCZENIA o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej wraz z niniejszą informacją. 

 

Rzeszów, 9 listopada 2020 roku DYREKTOR 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

Tomasz Czop 


