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L.Dz./PRO-dzpz/467/2019       Tarnów, 20.03.2019 

 

 

Informacja z otwarcia ofert 

w przetargu nieograniczonym na 

„Przeprowadzenie szkoleń z zakresu Centrum Symulacji Medycznej 

dla pracowników Instytutu Ochrony Zdrowia 

PWSZ w Tarnowie wraz z usługą nagrywania szkoleń” 

 

 

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający zamieszcza informacje z otwarcia ofert 

w przetargu nieograniczonym na „Przeprowadzenie szkoleń z zakresu Centrum Symulacji 

Medycznej dla pracowników Instytutu Ochrony Zdrowia PWSZ w Tarnowie wraz z usługą 

nagrywania szkoleń”, które odbyło się 20.03.2019 o godz. 12.30 sala A110 w siedzibie PWSZ 

w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów. 

 

1. Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia kwotę: 

Część 1 - Usługa przeprowadzenia dla pracowników Instytutu Ochrony Zdrowia 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie szkoleń specjalistycznych z zakresu 

Centrum Symulacji Medycznej - 130300,00 zł brutto 

Część 2 -  Usługa nagrania, montażu audio-video i renderowania kursów/szkoleń z 

zakresu symulacji medycznych realizowanych dla PWSZ w Tarnowie w sposób 

stacjonarny na terenie całej Polski – 39520,00 zł brutto 

2. W postępowaniu oferty w terminie złożyli Wykonawcy wymienieni w poniższym 

wykazie. 

 

L.p. Firma i adres wykonawcy Część 1 

 

Część 2 

1 OVECO Sp. z o.o. 

Al. Wojska Polskiego 78/17 

70-482 Szczecin 

Cena 

105000,00 zł brutto 

Cena 

39520,00 zł brutto 

 

Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia 

powyższej informacji na stronie internetowej przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności bądź 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. 

 

 


