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Kraków, 25.05.2017r.
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
w dniu 25.05.2017 roku o godzinie 10:30

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: „Kompleksową organizację i obsługę Europejskiej konferencji na
temat jakości w statystyce publicznej (Q2018)”; numer sprawy: KRK-WAD.271.2.2017,
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, w wysokości 950.000,00 zl. brutto
Zestawienie ofert
Do upływu terminu składania ofert złożono:
Nazwa (firma)

Kryterium nr 1

albo imię i nazwisko

Cena oferty

wykonawcy, adres siedziby

brutto

lub m iejsca zam ieszkania

(PLN)

Nr
oferty

1

Symposium
Cracoviense Sp. z o.o.,
31-123 Kraków, ul.
Krupnicza 3

Kryterium nr 2
„Zapewnienie
obsługi medycznej
podczas trwania
warsztatów i
konferencji”
Jednocześnie

Kryterium nr 3
„Udostępnienie
stanowisk
komputerowych z
dostępem do
Internetu
4 stanowiska

stacjonarny punkt

kom puterowych z

medyczny oraz

dostępem do Internetu

Kryterium nr 4 „
Zapewnienie tłumacza
języka angielskiego na
język m igowy”

5 tłumaczy

karetkę pogotowia w

652.844,28

miejscu trwania
w arsztatów i

Agencja Turystyczno-

konferencji

Handlowa „Intercrac”
Sp. z o.o., 31-123
Kraków, ul. Krupnicza
3

2

Concept Musie Art.
Sp. z o.o. ul.
przemysłowa 26, 32083 Balice

983.926,20

Jednocześnie

5 stanowisk

stacjonarny punkt

kom puterowych z

medyczny oraz

dostępem do Internetu

karetkę pogotowia w
miejscu trwania
warsztatów i
konferencji

http://krakow.stat.gov.pl

5 tłumaczy

Imię i Nazwisko

Funkcja

Dorota Piech

Przewodnicząca

Dariusz Cempura

Zastępca przewodniczącego

Mariola Kraczka

Sekretarz

Ewa Grębosz

Członek

Aneta Kudłacz

Członek

Marcin Nowak

Radca Prawny

Podpis

ULrriof

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej przedmiotowej informacji, przekaże Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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