Znak sprawy: BZP.II-1.272.2.2019
Poznań, dnia 4 lutego 2019r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych
na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2019r.”
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 2018r. poz. 1986 ze zm.) informuje,
że w ww. postępowaniu do dnia 4 lutego 2019r. do godziny 10:00, złożone zostały następujące oferty:

KRYTERIUM:

Nr
oferty

1

Nazwa firmy

LEGWAN Cezary Syta
ul. 28 Pułku Strzelców
Kaniowskich 69
90-558 Łódź

Cena

371.437,86 zł

2

GROY group
ul. 1 Maja 9/4
40 -224 Katowice

228.463,28 zł

3

LIDEX Sp. z o.o.
ul. Magiera 16/17
01-873 Warszawa

298.628,63 zł

Tempo
tłumaczeń
zwykłych
z grupy
językowej A

powyżej
30 stron

21 stron

powyżej
30 stron

Liczba
dodatkowych
stron tłumaczeń
pisemnych
w trybie
przyśpieszonym
(grupa
językowa A)

Zatrudnienie osób
niepełnosprawnych

od 41 stron
i powyżej

0 osób
niepełnosprawnych

2 dni robocze

31 stron

0 osób
niepełnosprawnych

2 dni robocze

od 41 stron
i powyżej

0 osób
niepełnosprawnych

2 dni robocze

Gotowość
do realizacji
usług
w zakresie
tłumaczeń
ustnych

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 395.752,82 zł.
Termin realizacji zamówienia: do dnia 31 grudnia 2019r.

Warunki płatności: Wynagrodzenie za prawidłowo wykonane tłumaczenia rozliczane będzie
każdorazowo po wykonaniu zlecenia, na podstawie faktury VAT wystawianej przez
Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia wykonania tłumaczenia.
Zapłata wynagrodzenia, zostanie przekazana przelewem na rachunek wskazany na fakturze
VAT w terminie do 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej
faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
oraz warunkami umowy.
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Podpisy członków komisji przetargowej:
Przewodniczący

Maciej Hoffman

Sekretarz:

Agnieszka Olenderek

Członek:

Żaneta Kowalska

Członek:

Katarzyna Dubrowska - Jurewicz

Członek:

Magdalena Kaseja - Astriab

Uwaga:
1)

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający niezwłocznie zamieszcza informacje
z otwarcia ofert na stronie internetowej.

2)

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawcy przekazują
Zamawiającemu w formie pisemnej wypełniony Załącznik nr 1C 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.
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