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Podsumowanie ofert dla ogłoszenia o wszczęciu postępowania w procedurze 
otwartej dotyczącej realizacji

edukacyjnych oraz poprowadzenie 6 spotkań online dla dzieci z klas trzecich SP w 
ramach projektu WeValueFood 2020 WP1, w wariancie badania „wizyta online w 

INFORMACJE O 

W dniu 21 września 2020 r. do
prowadzonym w trybie otwartym na podstawie art. 4 d ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz § 6 „Przepisów dotyczących 
przez Uniwersytet Warszawski na usługi, dostawy i roboty budowlane, o których mowa w art. 4 pkt 8, 
4 d ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy ”. 
 
Została złożona jedna oferta drogą elektroniczną przed upływem terminu s

 
Złożona oferta:  

 

Lp 

1 
Teodozja Jaworska EXPUCH 1, pow. Białobrzeski, gm. Stara 
Błotnica, Stary Kobylnik nr 10, 26

 

Oferta spełnia wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym to:
pow. Białobrzeski, gm. Stara Błotnica, Stary Kobylnik nr 10, 26

Anna Koperniak  
Stawki 5/7, 00-183 Warszawa 

zamowienia@psych.uw.edu.pl 

Warszawa, 

Podsumowanie ofert dla ogłoszenia o wszczęciu postępowania w procedurze 
realizacji usługi na przygotowanie i nagranie materiałów 

edukacyjnych oraz poprowadzenie 6 spotkań online dla dzieci z klas trzecich SP w 
ramach projektu WeValueFood 2020 WP1, w wariancie badania „wizyta online w 

sklepie spożywczym” 

WPS/180/2020/AK 

 
INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
do godziny 07:00 upłynął termin składania ofert w 

w trybie otwartym na podstawie art. 4 d ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz § 6 „Przepisów dotyczących trybów, zasad i form udzielania zamówień publicznych 
przez Uniwersytet Warszawski na usługi, dostawy i roboty budowlane, o których mowa w art. 4 pkt 8, 

drogą elektroniczną przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca 

Teodozja Jaworska EXPUCH 1, pow. Białobrzeski, gm. Stara 
Błotnica, Stary Kobylnik nr 10, 26-806 Stara Błotnica 

spełnia wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym to: Teodozja Jaworska EXPUCH 1, 
pow. Białobrzeski, gm. Stara Błotnica, Stary Kobylnik nr 10, 26-806 Stara Błotnica 

 
Warszawa, 25.09.2020 r. 

Podsumowanie ofert dla ogłoszenia o wszczęciu postępowania w procedurze 
usługi na przygotowanie i nagranie materiałów 

edukacyjnych oraz poprowadzenie 6 spotkań online dla dzieci z klas trzecich SP w 
ramach projektu WeValueFood 2020 WP1, w wariancie badania „wizyta online w 

termin składania ofert w postępowaniu 
w trybie otwartym na podstawie art. 4 d ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 

trybów, zasad i form udzielania zamówień publicznych 
przez Uniwersytet Warszawski na usługi, dostawy i roboty budowlane, o których mowa w art. 4 pkt 8, 

kładania ofert. 

Teodozja Jaworska EXPUCH 1, 


