
 

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr PN 1/2018  

pod nazwą „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli ZSCKR w 

Potoczku” realizowanych w ramach projektu  

pn. „Wyższe kompetencje zawodowe szansą na rynku pracy” 
  Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiegoo na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa: XII Edukacja, kwalifikacje i kompetencje  

Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe 

 

W dniu 12.12.2018r. o godzinie 09.00 w Sali nr 6 – gabinet Pedagoga w budynku Zespołu Szkół 

Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku, zebrała się komisja w następującym składzie: 

1. Iwona Rudnicka Karbarz 

2. Marek Hołody 

3. Maria Wolan 

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Wykonawców w terminie od 

02.02.2018r. do dnia 12.02.2018r. do godz. 08.30 uczestniczących w procesie przetargowym 

w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 02.02.2018r. na „Organizację                         

i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli ZSCKR w Potoczku”, poprzez wywieszenie na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej 

http:/zsckrpotoczek.pl/ a także na portalu UZP jako zamówienie nr 513695-N-2018 

 

1. Komisja przetargowa stwierdziła że w terminie składania ofert, tj. do dnia 12.02.2018r. godz. 

08.30 wpłynęła 1 oferta. 

2. W sesji otwarcia ofert nie uczestniczyli przedstawiciele  żadnego z wykonawców. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Komisji poinformowała, że Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie powyższego zamówienia kwotę w wysokości: 1400,00zł 

4. Otwarcie ofert nastąpiło o godz. 09.00 w dniu 12.02.2017r. w siedzibie Zamawiającego  

w obecności Komisji Przetargowej, której członkowie złożyli oświadczenia  na podst. art. 17 

ust. 2 ustawy PZP  

5. Nienaruszalność kopert została potwierdzona przez przedstawicieli Komisji Przetargowej. 

Po otwarciu ofert komisja podała następujące informacje: 

– nazwy i adresy Wykonawców, 

– cenę ofertową 

– doświadczenie trenera 

6. Ofertę złożyli następujący Wykonawcy: 

 

Szkolenie z diagnostyki opryskiwaczy 

Oferta nr 1 

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach,  

ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice 

Cena brutto :  2 000,00zł 

Doświadczenie trenera  : od sześciu do dziewięciu kursów 

 

8. Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

 

 

Protokołował:                                                                           Podpisy Komisji Przetargowej: 

 
Iwona Rudnicka Karbarz                                                             Iwona Rudnicka Karbarz -  

                                                                                                                Marek Hołody -  

                                                                                                                Maria Wolan – 

 

http://zsr_pot.republika.pl/

