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PZP.271.3.2022                                                                                        Warszawa, 28 lutego 2022 r.

   

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Zamawiający informuje, iż w dniu 28 lutego 2022 r. o godz. 13:30 dokonano otwarcia ofert  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji pn. „Usługi tłumaczeń pisemnych na potrzeby Muzeum 

Historii Żydów Polskich POLIN” 

 

W terminie składania ofert, tj. w dniu 28 lutego 2022r. do godziny 12:00 wpłynęło do 

Zamawiającego 5 ofert złożone przez Wykonawców: 

 

Oferta nr 1 – Centrum Szkoleniowe Idea Group Małgorzata Gąsińska ul. A9 11, 32-086 

Węgrzce 

Cena ofertowa brutto (suma cen brutto z pkt 1-10 Formularza ofert): 358,35 PLN  

Całkowita cena oferty brutto: 86 651,90 PLN  

Doświadczenie tłumacza z języka angielskiego  - powyżej 15 lat 

Doświadczenie tłumacza list dialogowych - powyżej 15 lat 

Doświadczenie tłumacza języka niemieckiego – powyżej 10 lat 

 

Oferta nr 2 – Lidex sp. z o.o. ul. Magiera 16/17, 01-837 Warszawa 

Cena ofertowa brutto (suma cen brutto z pkt 1-10 Formularza ofert): 354,24 PLN  

Całkowita cena oferty brutto: 96 444,30 PLN  

Doświadczenie tłumacza z języka angielskiego  - powyżej 15 lat 

Doświadczenie tłumacza list dialogowych - powyżej 15 lat 

Doświadczenie tłumacza języka niemieckiego – powyżej 10 lat 

 

Oferta nr 3 – Verba Tekst sp. z o.o. ul. Belgradzka 4/13, 02-793 

Cena ofertowa brutto (suma cen brutto z pkt 1-10 Formularza ofert): 381,00 PLN  
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Całkowita cena oferty brutto: 105 840,00  PLN  

Doświadczenie tłumacza z języka angielskiego  - powyżej 15 lat 

Doświadczenie tłumacza list dialogowych - powyżej 15 lat 

Doświadczenie tłumacza języka niemieckiego – powyżej 10 lat 

 

Oferta nr 4 – GTC AMG sp. z o.o. ul. Rolna 155 A, 02- 729 Warszawa 

Cena ofertowa brutto (suma cen brutto z pkt 1-10 Formularza ofert): 538,74 PLN  

Całkowita cena oferty brutto: 134 242,20 PLN  

Doświadczenie tłumacza z języka angielskiego  - powyżej 15 lat 

Doświadczenie tłumacza list dialogowych - powyżej 15 lat 

Doświadczenie tłumacza języka niemieckiego – powyżej 10 lat 

 

Oferta nr 5 – AGIT Agnieszka Rydz ul. 3 Maja 16/7, 20-078 Lublin 

Cena ofertowa brutto (suma cen brutto z pkt 1-10 Formularza ofert): 430,50 PLN  

Całkowita cena oferty brutto: 461,25 PLN  

Doświadczenie tłumacza z języka angielskiego  - powyżej 15 lat 

Doświadczenie tłumacza list dialogowych – od 2 do 5 lat 

Doświadczenie tłumacza języka niemieckiego – powyżej 10 lat 
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