
Płock, dn. 28.10.2019 r.
DA.PM.232.67.2019

Państwowa WyższaSzkoła Zawodowa w Płocku
Pl. Dąbrowskiego 2
09-402 Płock
tel./fax (...)24 366-54-0a,/( . .)24 366-54-2l
htto:/ www.owsznlock.nl
e-mail: zamowienia@pwszplock.pl

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania pn. ,,Świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych

,,Negocjacje i mediacje"w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku"

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, działając na podstawie artykufu 86 ust. 5

ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 t. poz.1986, z późn. zm.), dalej zwanei ,Pzp"
informuje, iż w ww. postępowaniu do dnia składania ofert, tj. 28.10.2019 r. do godz. 09; 45,

wptynęły oferty następujących Wykonawców:

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 28 lutego 2020 r.

Termin płatności:

a) 15 dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc, przy przekazaniu rachunkr_r/faktury

do Kwestury do 10 dnia kźdego miesiąca,

b) ostatniego dnia następnego miesiąca zapoptzedni miesiąc, przy przekazaniu rachunku

/faktury do Kwestury PWSZ, po ustalonym terminie do 25 dnia każdego miesiąca.

Gwarancja: nie dotyczy

Nr
części

Nazwa i adres Wykonawcy
Cena oferty

brutto

Kwota jaką

Zamawiająry zamierza

przeznaczyć na

realizację zamówienia

1

GROWTH ZONE Dorota Mejri
Szkolenia-coaching-consulting

Ul. Bielska 51 lok. 10

09-400 Płock
960,00 zł 960,00 zł



Kwota jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć

na realizację
zamówienia

Cena oferry bruttoNazwa i adres Wykonawcy

Kancelaria Prawna §S
Adwokat Paweł }anus

Ul. Wronia 45 lok. 175

00-B7O'Warszawa

Kancelaria Prawna |NS
Adwokat Paweł |anus
Ul. Wronia 45lok. 175

00-870'Warszawa

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 28lutego 2020 r,

Termin płatności:

a)15dnianastępnegomiesiącazapoprzednimiesiąc,przyprzekazaniu
rachunku/faktury do kwestury do 10 dnia każdego miesiąca,

b) ostatnie8o dnia następnego miesią ca za popruedni miesiąc , przy przekazaniu rachunku

/faktury do Kwestury PWSZ, po ustalonym terminie do 25 dnia każdego miesiąca,

Gwarancja: nie dotyczy

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 2E lutego 2u2u t,

Termin płatności:
a) 15 dnia następne8o miesiąca za poprzedni miesiąc, przy przekazaniu rachunku/faktury

do Kwestury do 10 dnia każdego miesiąca,

b) ostatniego dnia następnego miesią ca za poplzedni miesią c, przy przekazaniu rachunku

/faktury do KwesturypWSZ, po ustalonym terminie do 25 dnia kaŻdego miesiąca,

Gwarancja: nie doryczy 
2

Kwota jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć

na realizację
zamówienia

Cena oferty bruttoNazwa i adres Wykonawcy

MEDIATOR
mgr Wojcieh Artur Kudarewko

Górna 16

96-52 Gilówka

MEDIAToR
mgr Wojcieh Artur Kudarewko

Górna 16

96,52. Gilówka
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/

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 28 lutego 2020 r.

Termin płatności:
a) 15 dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc, przy przekazaniu rachunkr.r/faktury

do Kwestury do 10 dnia każdego miesiąca,

b) ostatniego dnia następnego miesiąca za poptzedni miesiąc, przy przekazaniu rachunku
/faktury do Kwestury PWSZ, po ustalonym terminie do 25 dnia każdego miesiąca.

Gwarancja: nie dotyczy
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Nr
części

Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty brutto

Kwota jaką Zamawiający
zamierza przezlaczyć

na realizację
zamówienia

3
Katarzyna Królikowska

IIl, Szarych Szeregów 38 m 21

09-409 Płock

480,00 zŁ 480,00 zł

5
KŃarzyna KróIikowska

Ul. Szarych Szeregów 38 m 21

a9-409 Płock

480,00 zł 480,00 zł


