
 
 
 
 

Projekt: „Efektywne kształcenie zawodowe w ASP w Łomży” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
RPPD.03.03.01-20-0221/19 

 
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży  

18-400 Łomża, ul. M.C. Skłodowskiej 1  

tel. (86) 473 53 20; faks: (86) 216 33 26  

e-mail: arr.lomza@podlaskie.org.pl adres strony internetowej: www.podlaskie.org.pl 

 

- informacja zamieszczana na stronie internetowej 

Zamawiającego w trybie art. 222 ust. 5 ustawy Pzp- 

 

 
 Nasz znak:    Data:  
5/ARR.LOMZA/22   28.10.2022r. 

 

 
Postępowanie: Dostawa sprzętu dydaktycznego na potrzeby projektu ″Efektywne kształcenie 

zawodowe w ASP w Łomży″, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa III „Kompetencje i kwalifikacje”, 

Działanie: 3.3 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”, 

Poddziałanie 3.3.1 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej 

gospodarki”. 

 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 
Na podstawie art. 222 ust. 5 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 

2022 r. poz. 1710.), Zamawiający zamieszcza informacje odczytane podczas otwarcia ofert złożonych 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, którego 

przedmiotem są dostawy wyposażenia pracowni szkolnych na potrzeby projektu „Wybieram przyszłość 

zawodową”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego. 

 
Zgodnie z art. 222 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 
r., poz. 2019), Zamawiający przed otwarciem ofert udostępnił na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o kwocie, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która 
wynosi:  
90.000,00 zł brutto;  

 
Termin składania ofert wyznaczono do dnia: 28.10.2022 r. do godz. 10:00.  
Otwarcie ofert: 28.10.2022 r. godz. 10:30 

 
W postępowaniu złożono następujące oferty: 

1. Oferta 1: 

Produkcja i Wynajem Trenażerów Laserowych Paweł Szarek, ul. Kmicica 6/1, 02-728 Warszawa 

cena złożonej oferty: 87 330,00 zł brutto  
termin realizacji: 20 dni 

 

 

Prezes Zarządu 

Joanna Karpowicz 

http://www.podlaskie.org.pl/
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