Informacja z otwarcia ofert

Nasz znak:
ZP.272.RL.2.2019

Data:
15.02.2019 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Dostawa fabrycznie nowych urządzeń i sprzętu
stanowiącego wyposażenie pracowni mechatroniki w ramach projektu pt. „ Rozbudowa
i przebudowa infrastruktury ZSR im. W. Witosa w Ostródzie wraz z zakupem
niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie
technik mechatronik” – Wyposażenie pracowni komunikacji w języku obcym
zawodowym (część 4).
Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) - dalej ustawa Pzp, informuję, że do dnia 15.02.2019 r. do
godziny 10:00, w postępowaniu jw. wpłynęły następujące oferty:
Nr
oferty

Firma i adres Wykonawcy

Cena ofertowa
w zł brutto

Termin wykonania

Gwarancja

Warunki
płatności

1.

AKTIN Sp. z o. o.,
ul. Stefana Grota
Roweckiego 38,
41-214 Sosnowiec

50.376,00 zł

150 dni od dnia
podpisania
umowy

1) Gwarancja na
wskazane przez
Zamawiającego
urządzenia i sprzęt –
w okresach
zadeklarowanych
w karcie technicznej
- załącznik nr 4
do siwz;
2) gwarancja na
pozostałe
wyposażenie
w okresie 60
miesięcy, licząc
od dnia
protokolarnego
odbioru końcowego
dostawy.

Zgodnie
z projektem
umowy
(zał. nr 3
do siwz)

2.

NORDWECO Sp. z o. o.,
ul. Wieniawskiego 21,
71-130 Szczecin

44.444,44 zł

150 dni od dnia
podpisania
umowy

1) Gwarancja na
wskazane przez
Zamawiającego
urządzenia i sprzęt w okresach
zadeklarowanych
w karcie technicznej
- załącznik nr 4
do siwz;
2) gwarancja na
pozostałe
wyposażenie
w okresie 24
miesięcy, licząc
od dnia
protokolarnego
odbioru końcowego
dostawy.

Zgodnie
z projektem
umowy
(zał. nr 3
do siwz)

1

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 50.467,38 zł brutto,

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (§ 11 ust. 7 siwz), tj. do dnia 18.02.2018 r., przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające,
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski
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