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Informacja z otwarcia ofert w dniu 27 lutego 2019 r.
w postępowaniu prowadzonym
w trybie usługi społecznej
pt.:
USŁUGA ZABEZPIECZENIA BAZY NOCLEGOWEJ W M. LEŹNICA WIELKA
nr sprawy WNP/120/US/2019
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza na stronie
internetowej informacje podane podczas otwarcia ofert w postępowaniu.
1. Publiczne otwarcie ofert odbyło się w dniu 27 lutego 2019 r. o godz. 11:30
w siedzibie Zamawiającego ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław.
Otwarcia ofert dokonała Komisja przetargowa, powołana decyzją kierownika Zamawiającego
– Rozkazem dziennym Rektora - Komendanta nr 34/2019 z dnia 18.02.2019r. w składzie:
a) Przewodniczący
- por. Sergiusz BLOK,
b) Z-ca przewodniczącego
- p. Barbara MĘKARSKA,
c) Sekretarz
- p. Szymon KUŁAGA,
d) Członek
- p. Dorota HANC,
e) Członek
- p. Angelika MAZUR
2. Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia
kwotę: 202.100,00 zł brutto.
3. Komisja na otwarciu ofert stwierdziła, że:
1)
Do dnia 27 lutego 2019 r. do godziny 11:00 złożono 0 ofert, w opakowaniu
prawidłowo zamkniętym;
2)
Do momentu otwarcia ofert wniesiono 0 ofert złożonych po terminie.
3)
0 ofert wycofano przed upływem terminu składania ofert.
4)
W 0 ofertach dokonano zmiany treści oferty przed upływem terminu składania ofert;

Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
Zgodnie z przepisami art. 179 do art. 183 Ustawy Pzp. Wykonawcom, którzy mają lub mieli
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej
określone w dziale VI Ustawy Pzp.
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