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Warszawa, 17 października 2016 roku 

 

 

 

Protokół z otwarcia ofert, które odbyło się w siedzibie Zamawiającego w Muzeum Warszawy, przy ul Jezu-

ickiej 1/3 00-281 Warszawa, 17 października 2016 roku. o godz. 16:45, dotyczącego postępowania prowa-

dzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: 

 

Tłumaczenie tekstów na język angielski i redakcja tekstów w języku angielskim w trzech częściach 

 

Kwota jaką zamawiający ma zamiar przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia to : 

część pierwsza – 8 775,00 złotych brutto; 

część druga – 3 575,00 złotych brutto; 

część trzecia – 5 700, 00 złotych brutto 

 

W postępowaniu złożone zostały następujące oferty: 

Wykonawca Część zamówie-

nia 

Cena oferty za jedną stronę maszynopisu 

 

Łukasz Mojsak 

 

1 

44 złotych 

 

Centrum Szkoleniowe Idea Group Małgo-

rzata Gąsińska 

ulica C11 

32-086 Węgrzce 

 

 

 

 

1 

 

 

 

28,78 złotych 

 

Centrum Szkoleniowe Idea Group Małgo-

rzata Gąsińska 

ulica C11 

32-086 Węgrzce 

 

 

 

 

2 

 

 

 

28,78 złotych 

AFBTłumaczenia All for Business 

Ulica Racławicka 15/19 

53-149 Wrocław 

 

 

1 

 

42,43 złotych 
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Biuro Tłumaczeń FATIX Mateusz Fatek 

sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ulicy 

Zapolskiej 4/1 

25-414 Kielce 

1 30,14 złotych 

Biuro Tłumaczeń FATIX Mateusz Fatek 

sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ulicy 

Zapolskiej 4/1 

25-414 Kielce 

2 30,14 złotych 

Biuro Tłumaczeń FATIX Mateusz Fatek 

sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ulicy 

Zapolskiej 4/1 

25-414 Kielce 

3 30,14 złotych 

Małgorzata Sochańska – Kumor 

 

3 30,00 złotych 

Summa Linguae S.a z siedzibą w Krako-

wie przy ulicy Lubańskiej 34 

31-476 Kraków 

1 84,87 złotych 

Summa Linguae S.a z siedzibą w Krako-

wie przy ulicy Lubańskiej 34 

31-476 Kraków 

2 84,87 złotych 

Summa Linguae S.a z siedzibą w Krako-

wie przy ulicy Lubańskiej 34 

31-476 Kraków 

3 43,05 złotych 

 

 

 

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 11 Ustawy „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, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.” 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mztge3domzqgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mztge3domzshe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mztge3domzwha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mztge3donjtha

