DT.212.22.2017
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
1. Procedura, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ─ Prawo
zamówień publicznych
Zamawiający zastosował procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ─
Prawo zamówień publicznych:


tak

2. Miejsce i termin składania ofert:

1.

Termin składania ofert:
 nie został skrócony

2.

Miejsce składania ofert sekretariat Zamawiającego w Poznaniu (61-554) przy ul. Chwiałkowskiego 34

3.

Termin składania ofert upłynął w dniu 26.05.2017r. r. o godz.11:00


4.

Przedłużono termin składania ofert do dnia - nie dotyczy

Powody odstąpienia od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert (w
przypadkach, o których mowa w art. 10c ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych):

nie dotyczy.

3. Otwarcie ofert

1.
2.

Otwarcie
ofert
nastąpiło
w
dniu
26.05.2017
r.
o
godz.
11:15
w:
siedziba Zamawiającego w Poznaniu (61-554) przy ul. Chwiałkowskiego 34 – salka
konferencyjna.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie:

zamówienia, w wysokości 248 220,00 zł, w tym w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert
częściowych, kwotę na sfinansowanie:
część
część
część
część
część
część
część

3.



1–
2–
3–
4–
5–
6–
7–

60 606,00 zł
40 410,00 zł
33 192,00 zł
23 094,00 zł
46 179,00 zł
27 423,00 zł
17 316,00 zł

W postępowaniu:
wpłynęły oferty

4. Zestawienie ofert
1. Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:
(podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy, znak identyfikacyjny w przypadku zastosowania aukcji elektronicznej – jeżeli
dotyczy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, cenę lub koszt)

1)
2)

- dot. części II – Szkoła Pływania Milczyński, Maciej Milczyński ul.Słupska 40A, 60-485 Poznań- cena
za 1 tydzień prowadzenia zajęć – 1 263,92 zł brutto, cena za 1 godz. 37,00 zł netto i 45,51 zł brutto,
doświadczenie zawodowe – 14 lat,
- dot. części VII – AQUA SPORT Joanna Kornecka-Wieczorek, ul. Wagi 20/4, 61-244 Poznań -cena
za 1 tydzień prowadzenia zajęć 444,00 zł netto/brutto, cena za 1 godz. 37,00 zł netto / brutto,

3)
4)
5)
6)
7)

doświadczenie zawodowe – 18 lat,
- dot. części I – Nauka i Doskonalenie Pływania i Samoobrona, Sławomir Radzicki, Jeziory Wielkie
24/9, 63-020 Zaniemyśl, - cena za 1 tydzień prowadzenia zajęć 1554,00 zł netto / brutto, cena za 1
godz. 37,00 zł netto / brutto, doświadczenie zawodowe 19 lat,
- dot. części V - Michał Rzeczkowski, ul. Wierzbięcice 50/1 61-548 Poznań 1 184,00 zł netto/ brutto,
cena za 1 godz. 37,00 zł netto/brutto,doświadczenie zawodowe – 13 lat,
- dot. części III – AQUA SPORT Monika Andruszka-Oleksa, ul. Zmartwychwstańców 4/9, 61-501
Poznań -cena za 1 tydzień prowadzenia zajęć 851,00 zł netto /brutto, cena za 1 godz. 37,00 zł netto/
brutto,doświadczenie zawodowe – 21 lat,
- dot. części IV – Usługi Sportowo-Rekreacyjne mgr Mariusz Woźniak, ul. Wierzbięcice 50/1, 61-548
Poznań – cena za 1 tydzień prowadzenia zajęć 728,00 brutto, cena za 1 godz. 45,51,00 zł
brutto,doświadczenie zawodowe 9 lat,
- dot. części VI – Body and Soul Małgorzata Świgoń – Siejek , ul. Lwa 25/28, 61-244 Poznań -cena za
1 tydzień prowadzenia zajęć 703,00 zł netto / brutto, cena za 1 godz. 37,00 zł netto/brutto,
doświadczenie zawodowe 14 lat.

W tym oferty wariantowe (jeżeli dotyczy):
- nie dotyczy
2. Po terminie składania ofert zostały złożone następujące oferty (podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko
wykonawcy) : nie dotyczy

