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Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: ZPltOl2O2O Słupsk, dnia 17 czerwca 20żO r

! N FORMACJ A Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz.U. 2079 poz.1843) Zamawiający: Akademia Pomorska w Słupsku, informuje, iż w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetar8u nieograniczonego pn.

,,Dostawa oprogramowania Matlab lub równoważnego w ramach realizowanego przez Akademię

Pomorską w Slupsku projektu "Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych

eCUDO.pl" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regiona l nego" ( n r refe rencyj ny na da ny przez Zamawiaj ącego: 7P l 70 / 202O\ :

otwarcie ofert odbyło się: dnia 15 maja 2020 r., o godz. 11:30;

kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

18 000,00 zł brutto;

do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Ponadto Zamawiający: Akademia Pomorska w Słupsku informuje, iż zgodnie z arl. 24 ust. 11 ustawy

z dnia 29 stycznia 2OO4 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz, 1843) Wykonawca,

w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przedmiotowej informacji, przekazuje

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ), o którym mowa w arl.24 ust. 1 pkt

23 ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r. Prawo zamówień publicznych (t,j. Dz.U. 2019 poz.1843). Wraz ze

złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą

nie prowadzą do zakłócenia konkurencjiw postępowaniu o udzielenie zamówienia
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