
Numer sprawy: PCPR.P.441.02.2017
Grójec, 24.07.2017 r.

WYKAZ OFERT, KTÓRE WPŁYNĘŁY W POSTĘPOWANIU 
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 

Nr.
oferty

Nazwa (firma) 
i

adres Wykonawcy

Cena oferty
netto/brutto

Termin wykonania
zamówienia

Warunki płatności

1. Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego 

w Radomiu,
 ul. Kelles - Krauza 3

cz. V -  5 700,00 zł
cz. VII -  7 700,00 zł

cz. VIII – 11 200,00 zł
cz. IX – 11 200,00 zł

od dnia podpisania

umowy, po uprzednim

uzgodnieniu 

z Zamawiającym nie

później jednak niż do

31 sierpnia 2017 r.

w terminie 14 dni od
dnia przedłożenia
protokołu odbioru

wykonania
poszczególnych etapów

zamówienia

2. Ośrodek Szkolenia Kierowców 
Patryk Tomasz Kujawa 

 w Grójcu, ul. P. O. W. 8 

cz. I – 3 140,00 zł
cz. II – 3 330,00 zł od dnia podpisania

umowy, po uprzednim

uzgodnieniu 

z Zamawiającym nie

później jednak niż do

31 sierpnia 2017 r.

w terminie 14 dni od
dnia przedłożenia
protokołu odbioru

wykonania
poszczególnych etapów

zamówienia

3. Niepubliczna Placówka
Kształcenia Ustawicznego  

w Grójcu;
 ul. Sybiraków 2/8 lok 8

cz. VII - 1 950,00 zł
cz. VIII -  1 540,00 zł 
cz. IX - 2 300,00 zł
cz. X - 2 800,00 zł

od dnia podpisania

umowy, po uprzednim

uzgodnieniu 

z Zamawiającym nie

później jednak niż do

31 sierpnia 2017 r.

w terminie 14 dni od
dnia przedłożenia
protokołu odbioru

wykonania
poszczególnych etapów

zamówienia

4. Fundacja Sportu Zdrowia 
i Turystyki ,,EST’’ 

ul. Warszawa, 
ul. Piękna 15/43 

cz. VIII – 1 280,00 zł,
cz. XII – 1 200,00 zł
cz. XIII 3 00,00 zł

cz. X IV – 1 900,00 zł

od dnia podpisania

umowy, po uprzednim

uzgodnieniu 

z Zamawiającym nie

później jednak niż do

31 sierpnia 2017 r.

w terminie 14 dni od
dnia przedłożenia
protokołu odbioru

wykonania
poszczególnych etapów

zamówienia
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: netto/brutto w tym 
na:

 cz. I  - 3 140,00 zł;                                                                                                                                     
cz. II – 2 100,00 zł;                                                                                                                       
cz. III – 1 761,98 zł;                                                                                                                      
cz. IV - 4 500,00 zł;                                                                                                                      
cz. V - 3 246,28 zł;                                                                                                                        
cz. VI - 1 500,00 zł;
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cz. VII - 1 500,00 zł; 

 cz. VIII -1280,00 zł; 

 cz. IX - 1 880,99 zł;

cz. X -1 880,99 zł;

 cz. XI - 1 623,14 zł;

cz. XII - 1 230,00 zł;

cz. XIII - 1 623,14 zł;

cz. XIV -  1 950,00 zł.

UWAGA!!
Dotyczy każdego Wykonawcy

Wykonawcy w terminie    3 dni   od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji,

przekazują  Zamawiającemu oświadczenie  o przynależności  lub braku przynależności  do tej  samej

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (załącznik nr 6 do WZUS).

Wraz ze złożeniem oświadczenia,  Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Przedmiotowe  oświadczenie  w  oryginale należy  złożyć  osobiście  /przesłać  (pocztą/kurierem)  do

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE, 05-600 Grójec, ul. Laskowa 4 A – sekretariat.


