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Świdnik,  dnia  11 lutego 2020 r.  
Znak sprawy: ZP/06/01/12.4III/02/2020 

 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

       Zamawiający działając na podstawie pkt 10.7 ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne przekazuje informację z otwarcia ofert. 

 
Otwarcie ofert na zadanie pn.: „Realizacja dodatkowych zajęć dydaktycznych przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na 
rynku pracy dla uczniów oraz podnoszących kompetencje bądź kwalifikacje nauczycieli w Zespole Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida 
w Świdniku objętych wsparciem w projekcie „Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu – III Edycja” odbyło się w dniu 11.02.2020 r.  
o godz. 14:45. 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części nr 1 zamówienia  
– „Przeprowadzenie dodatkowych specjalistycznych zajęć zawodowych dla uczniów”, w wysokości: 838 260,40 PLN brutto 
W zakresie części 1 zamówienia oferty złożyli: 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 
wykonawcy Cena oferty brutto Klauzula społeczna  Warunki płatności 

1 

Syntea Spółka Akcyjna 

ul. Wojciechowska 9A 

20-704 Lublin 

792 000,00 zł TAK Zgodnie  
z SIWZ 
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Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części nr 2 zamówienia – 
„Przeprowadzenie dodatkowych zajęć podnoszących kompetencje bądź kwalifikacje dla nauczycieli” w wysokości: 43 628,88 PLN 
brutto 
W zakresie części 2 zamówienia oferty złożyli: 
 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 
wykonawcy Cena oferty brutto Klauzula społeczna  Warunki płatności 

1 

Syntea Spółka Akcyjna 

ul. Wojciechowska 9A 

20-704 Lublin 

42 720,00 zł TAK Zgodnie  
z SIWZ 

 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części nr 3 zamówienia 
„Przeprowadzenie zewnętrznych egzaminów certyfikacyjnych dla 420 uczestników szkoleń zawodowych i wydanie 
certyfikatów” wysokości: 232 470,00 PLN brutto 
W zakresie części 3 zamówienia oferty złożyli: 

Nr 
oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena oferty brutto Warunki płatności 

1 

Syntea Spółka Akcyjna 

ul. Wojciechowska 9A 

20-704 Lublin 

235 200,00 zł Zgodnie  
z SIWZ 

2 
Fundacja VCC 

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18 lok. 16 
20-538 Lublin 

232 470,00 zł Zgodnie  
z SIWZ 

  


