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 Radom, 20 marca 2023 r.                                   

Komisja przetargowa   

Znak pisma: ZP.TP.26.03.2023 

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT( ID postępowania  738262) 

 

Dotyczy: postępowania nr ZP.TP.26.03.2023 pn : Szkolenia grupowe osób bezrobotnych  

z zakresu kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym finansowane ze środków 

Funduszu Pracy 

 

Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu jako Zamawiający  

dla postępowania nr ZP.TP.26.03.2023 prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 (podstawowym bez 

negocjacji) pn ,,Szkolenia grupowe osób bezrobotnych z zakresu kierowca wózka jezdniowego z 

napędem silnikowym finansowane ze środków Funduszu Pracy” zamieszczonego w dniu 

09.03.2023 r. informuje że: 

1. Dnia 20.03.2023 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu o godz. 8.05 odbyło się poprzez 

platformę zakupową otwarcie ofert, którego przedmiotem jest szkolenie grupowe osób 

bezrobotnych z zakresu kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym.  

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zgodnie z art. 222 ust 4 ust. PZP zamawiający udostępnił 

na stronie internetowej prowadzonego postępowania platformie zakupowej kwotę, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 20 000,00 zł brutto. 

3. W wyznaczonym terminie tj. do dnia 20.03.2023 do godz. 8.00 złożono w formie elektronicznej 

poprzez platformę zakupową oferty wg poniższego: 

 

Nr 

oferty 

Data i godzina 

wpływu  

Nazwa albo imiona i nazwiska 

Wykonawcy , którego oferta została 

otwarta siedziba lub miejsce 

prowadzonej działalności gospodarczej 

albo miejsce zamieszkania 

Cena ofertowa brutto  

1.  
17-03-2023 

12:35:22 

PPUS KMP Marcin Piotrowski 

ul. Narutowicza 1 lokal 2 

26-600 Radom  

NIP 799 172 43 80 

7919,80 zł 
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2 

 

2.  
17-03-2023 

14:55:23 

"Profesja" Ośrodek Kształcenia 

Zawodowego  

Iwona Wiśnik 

ul. Biznesowa 7 

26-600 Radom  

NIP 948 122 60 17 

7350,00 zł  

 

              Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  

                                       w Radomiu  

                                                                                                         (-) Sebastian Murawski 

 

 

Sprawę prowadzi: Komisja przetargowa   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


