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                     INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 
Dotyczy przetargu nieograniczonego prowadzonego pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla podopiecznych Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Nisku w miejscu ich zamieszkania” 

Zamawiający – Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku, działając na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018, poz. 1986  

z późn. zm.) zwanej dalej ustawą P.z.p., przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy P.z.p..: 

Otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku w miejscu ich zamieszkania” odbyło się w dniu 19 grudnia 2018 r. o godz. 13.00. 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 197 398,00 zł brutto. W związku z tym, że 

otrzymana dotacja z WUP w Rzeszowie na sfinansowanie ww. zamówienia na 2019 r. wynosi 105 500,00 zamówienie zostanie udzielone w II częściach ze względów gospodarczych  

i technicznych oraz obowiązku nieprzekraczania planu finansowego.    

Cena za 1 godzinę specjalistycznej usługi opiekuńczej (szacowana) na 2019 r. - 30,15 złotych 

Oferty złożyli: 

 

LP.  

 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY 
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WARUNKI PŁATNOŚCI 

1 

Usługi Opiekuńczo – Specjalistyczne 

Monika Guściora 

ul. Świerkowa 1; 37 – 400 Nisko 

NIP 8651520383 

29,00 
5-ty dzień do 

godz. 10.00 

zgodny z SIWZ; 

tj. w okresie od 

dnia podpisania 

umowy do dnia 

30 czerwca 2019r  

Oświadczenie o akceptacji warunków płatności 

przedstawione przez Zamawiającego tj.: podstawą 

zapłaty za wynagrodzenia będzie wystawiona przez 

Wykonawcę na dany miesiąc faktura lub rachunek 

przekazana Zamawiającemu wraz z prawidłowo 

wypełnionymi i dostarczonymi dokumentami służącymi 

do rozliczenia SUO 

 

Zgodnie z art.24 ust.1 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, zobowiązany jest przekazad Zamawiającemu oświadczenie na druku 

stanowiącym załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23. 

 

Elżbieta Tłusta-Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku 

……………………………………… 

podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego 



 


