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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 
 
 
Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  

Kompleksowa organizacja stoiska Województwa Wielkopolskiego na targach inwestycyjnych 

Expo Real odbywających się w dniach 4-6 października 2017 roku w Monachium (Niemcy) w 

ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: 

Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu, 

Projekt pozakonkursowy „Gospodarna Wielkopolska”. 

 

Zamawiający, Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu, działając w trybie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), informuje że w ww. 

postępowaniu do dnia 11 sierpnia 2017 r. do godziny 10:00 złożono 2 oferty. 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia  - 147 000,00 zł brutto; 

Warunki płatności: zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT; 

Termin realizacji zamówienia – do 21.10.2017 r . 

 
W niniejszym postępowaniu przetargowym zostały złożone następujące oferty: 
 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma)  

i adres wykonawcy 

 

 

Cena oferty 

brutto 

 

 

1. 

Warsztat sztuki 
Helena Kucharczyk-Stempniak 
ul. Raszyńska 32/44 lok. 22 
02-026 Warszawa 

125 460,00 zł 

2.  
Konarski Bzowski sp. j. 
ul. Mieszka I 1 
03-886 Warszawa 

84 378,00 zł 

 
 
 
 
 
 



Podpisy członków komisji:  
 
 

Magdalena Kaseja - Astriab      /-/ 

Jolanta Jasińska       nieobecna 

Magdalena Noske        /-/ 

Dorota Naparta-Kupisz       /-/ 

 
 
Uwaga: 
 

1) Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2015 
r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający niezwłocznie zamieszcza informacje z otwarcia ofert na stronie internetowej. 

 

2) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu  
w formie pisemnej wypełniony Zał. nr 2 C do SIWZ (Oświadczenie o przynależności lub  
nie przynależności do tej samej grupy kapitałowej) w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na 
stronie internetowej powyższych informacji. 


