Warszawa, dnia 31 lipca 2020 r.
PZP.271.19.2020

dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Badanie sprawozdania finansowego za lata 2019
i 2020 ”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
31 lipca 2020 r. w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN odbyło się otwarcie
ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Badanie sprawozdania finansowego za lata 2019
i 2020”.

1. W terminie składania ofert, tj. do 31 lipca 2020 r. do godziny 12:00 wpłynęło 6 ofert.
2. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 24 600 złotych
brutto.
3. Zamawiający informuje, iż w postępowaniu złożone zostały następujące oferty:
Liczba

Liczba

przeprowadzonych

przeprowadzonych

badań wykorzystania badań sprawozdań
Nr

Nazwa i adres

oferty Wykonawcy

Łączna

pomocowych

finansowych jednostek

cena

środków z Unii

otrzymujących środki

brutto

Europejskiej lub

publiczne w formie

innych państw

dotacji przez biegłego

europejskich o

przeprowadzającego

wartości

badanie w ramach

dofinansowania co

realizacji zamówienia

najmniej 300 000,00
PLN przez biegłego
przeprowadzającego
badanie w ramach
realizacji zamówienia
Biuro Biegłych
Rewidentów EKO1.

BILANS Sp. z o.o.
Ul. P.O.W. 29/3

24 600,00
złotych

30

30

90-248 Łódź
Ecovis System
2.

Rewident Sp. z o.o.

73 800,00

Ul. Garażowa 5A

złotych

3

3

02-651 Warszawa
Grupa Gumułka Audyt
3.

Spółka z o.o. Sp.k.
Ul. Matejki Jana 4

28 782,00
złotych

11

32

15

56

40-077 Katowice
KPW Audytor Sp. z
o.o.
4.

ul. Tymienieckiego
25c/410

21 894,00
złotych

90-350 Łódź
E-ACCOUNTING.PL
5.

ul. Stanisława Barei 18 945,00
3/76
03-141 Warszawa

złotych

11

31

Biuro Audytorskie
Sadren spółka z
6.

ograniczoną

37 822,50

odpowiedzialnością złotych

2

16

ul. Srebrna 16
00-810 Warszawa

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych :„Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o której mowa
w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1 albo od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu
oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawca nie prowadzą do zakłócenia w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

