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Warszawa, 06 kwietnia 2018 r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zmianami – zwanej dalej ustawą pzp), zwanej dalej
„ustawą Pzp”, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informację z otwarcia ofert w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138 g ustawy Pzp na
,,Obsługę prawną Oddziału Terenowego Warszawa’’:
1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
246 000,00 zł brutto, w tym:
Część I – 123 000,00 PLN brutto
Część II – 123 000,00 PLN brutto
2. W terminie składania ofert, tj. do 05 kwietnia 2018r. do godz. 11.00 wpłynęła jedna oferta:
Oferta nr 1:
Kancelaria Adwokacko – Radcowska Tuzinek i Wspólnicy spółka cywilna Elżbieta Kulesza Tuzinek,
Paweł Tuzinek
ul. Warsztatowa 11C, 04-803 Warszawa
Cena brutto wykonania 1 części zamówienia: 118 080,00 PLN brutto/20 miesięcy
Doświadczenie(*) osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia: Pani Elżbieta Kulesza-Tuzinek –
180 miesięcy
*- Doświadczenie w charakterze radcy prawnego lub adwokata, polegające na samodzielnej, stałej
obsłudze prawnej, w jednostce administracji publicznej, w zakresie zadań związanych ze
stosowaniem: ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.U. z
2017 r. poz. 1006 z późn. zm.), ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i
warzyw oraz rynku chmielu (Dz.U. z 2016 r. poz. 58 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 września
2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 88,
poz. 983 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów
mlecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1037 z późn.), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków europejskiego funduszu rolnego na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014- 2020 (Dz.U. z
2017 r. poz. 562 z późn. zm.).
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