
 

Znak: AG.I.272.1.10.2019                                                                           Kielce, dnia 15 kwietnia 2019 r. 

 

 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. 2018 r., poz. 1986), Zamawiający informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 15 kwietnia 2019 r.  

o godz. 12.00 dokonano otwarcia ofert w postępowaniu na usługę społeczną pn.: „Zorganizowanie  

i przeprowadzenie kursów języka polskiego dla cudzoziemców”. 

 
W niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty: 

 

- w zakresie CZĘŚCI I: 
 

Nr 

oferty 
Firma, nazwa oraz adres Wykonawcy: 

Cena oferty 

(brutto): 

Doświadczenie 
Opiekuna  

w organizacji  
i obsłudze szkoleń 

kursów dla 
cudzoziemców 

Doświadczenie 
Opiekuna  

w organizacji i obsłudze 
szkoleń kursów 
finansowanych  
ze środków UE  

3 

Stowarzyszenie Integracja  

Europa-Wschód, ul. Sienkiewicza 65,  

25-002 Kielce 

300 000,00 zł 
10 

szkoleń / kursów 

0 

szkoleń / kursów 

 

- w zakresie CZĘŚCI II: 
 

Nr 

oferty 
Firma, nazwa oraz adres Wykonawcy: 

Cena oferty 

(brutto): 

Doświadczenie 
Opiekuna  

w organizacji  
i obsłudze szkoleń 

kursów dla 
cudzoziemców 

Doświadczenie 
Opiekuna  

w organizacji i obsłudze 
szkoleń kursów 
finansowanych  
ze środków UE  

1 
Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o., 

ul. Targowa 18/5, 25-520 Kielce  
182 400,00 zł 

11 

szkoleń / kursów 

72 

szkoleń / kursów 

 

- w zakresie CZĘŚCI III: 
 

Nr 

oferty 
Firma, nazwa oraz adres Wykonawcy: 

Cena oferty 

(brutto): 

Doświadczenie 
Opiekuna  

w organizacji  
i obsłudze szkoleń 

kursów dla 
cudzoziemców 

Doświadczenie 
Opiekuna  

w organizacji i obsłudze 
szkoleń kursów 
finansowanych  
ze środków UE  

2 
Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o., 

ul. Targowa 18/5, 25-520 Kielce  
61 920,00 zł 

11 

szkoleń / kursów 

72 

szkoleń / kursów 

 



 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na realizację powyższego zadania przeznaczył kwotę  

407 800,00 zł brutto, w tym: 

- na CZĘŚĆ I – 273 000,00 zł brutto 

- na CZĘŚĆ II – 72 800,00 zł brutto 

- na CZĘŚĆ III – 62 000,00 zł brutto 

 

Termin realizacji  zamówienia:  

- od dnia podpisania umowy do sierpnia 2020 r. w zakresie CZĘŚCI I oraz CZĘŚCI II 

- od dnia podpisania umowy do lutego 2020 r. w zakresie CZĘŚCI III. 

 

Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 


