
 

 
 

         Golub-Dobrzyń, dn. 17.08.2020r. 

IZK.272.16.2020 

Informacja z sesji otwarcia ofert 

Dotyczy postępowania: Zakup i dostawa środków ochrony osobistej w ramach projektu pn. 

„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. 

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Ułatwianie dostępu do przystępnych 

cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych 

świadczonych  w interesie ogólnym. 

Na podst. art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1843),  Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym 

postępowaniu, dotyczące: 

1. Kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2. Firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3. Ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach; 

 

W dniu 17.08.2020r., godz. 10:15 ustalonym jako termin otwarcia ofert, Zamawiający: Powiat 

Golubsko-Dobrzyński, Plac 1000-Lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń reprezentowany przez 

Komisję przetargową w składzie: 

1. Przewodniczący – Marcin Nowak, 

2. Członek – Adrian Hubert 

3. Sekretarz – Małgorzata Badźmirowska 

 

dokonał otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego - 

zamówienie wyłączone ze stosowania przepisów Pzp z art. 6 ustawy z dnia 2 marca  2020 

r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                              

i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) na zakup i dostawę środków ochrony 

osobistej w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie 

epidemii COVID-19”. 

Otwarcia ofert dokonano w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe, 87-400 Golub-

Dobrzyń, Plac 1000-Lecia 25, pok. S5 o godz. 10:15. W otwarciu ofert nie uczestniczył żaden 

przedstawiciel Wykonawców. 

 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wysokość środków, jakie zamierza przeznaczyć na 

realizację zamówienia, tj.:  16 645,00 zł brutto. 

W wyznaczonym terminie składania ofert do 17.08.2020r., godz. 10:00 wpłynęło 21 ofert. 

Zbiorcze zestawienie ofert załączono poniżej do niniejszej informacji. 

Ofert złożonych po terminie nie stwierdzono. 



 

 
 

Postępowanie było prowadzone na platformie Opennexus pod adresem: 

http://platformazakupowa.pl/transakcja/369338 

 

Zbiorcze zestawienie ofert: 
Wykaz ofert stanowi załącznik do informacji.
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