Warszawa, dnia 03.11.2020 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, pn.:
Dostawa 17 sztuk fabrycznie nowych komputerów przenośnych wyprodukowanych nie wcześniej niż
01.01.2020 r.
Znak sprawy KF.AZ.2401.14.AZ.2020
1. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z
późn. zm.) Zamawiający informuje, że zamierza na realizację ww. zamówienia przeznaczyć kwotę:
a) na zamówienie podstawowe: 98 400,00 zł brutto
b) na zamówienie o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: nie dotyczy.
2. Do upływu terminu składania ofert w ww. postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena brutto (PLN)
za realizację zamówienia

Gwarancja
(liczba miesięcy)

1

COMP DATA sp. z o.o.
Ul. Wiertnicza 134A
02-952 Warszawa

111 554,85

60

95119,59

36

130 875,69

60

100 719,29

60

109 777,50

60

2

3

4

5

Media-Pol Paweł Szymczuk
Ul. Motycka 11
03-566 Warszawa
CEZAR Cezary Machnio i Piotr
Gębka sp. z o.o.
Ul. Wolności 8 lok. 4
26-600 Radom
Statim Piotr Wypijewski
Ul. Głogowska 3
01-743 Warszawa
MDP Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k.
Ul. Migdałowa 4
02-796 Warszawa

3. Informuję, iż w/w Wykonawcy w złożonych przez siebie ofertach:
1) w pełni i bez zastrzeżeń zaakceptowali, postanowienia: SIWZ dla przedmiotowego zamówienia,
ewentualnych wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji i uznali się za związanych określonymi w
nim postanowieniami,
2) oświadczyli, iż akceptują zaproponowane przez Zamawiającego w istotnych warunkach umowy
(stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ) oraz SIWZ warunki płatności oraz termin wykonania
zamówienia.
4. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie 3 dni od zamieszczenia na
stronie internetowej powyższej informacji, Wykonawcy są zobowiązani do przekazania
Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
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kapitałowej, w formie pisemnej (oryginał). W przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej Wykonawcy wraz ze złożeniem oświadczenia mogą przedstawić dowody, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zamówienia.
Wzór oświadczenie stanowi załącznik nr 3c do SIWZ.

Magdalena
Helena
Całka

Elektronicznie podpisany
przez Magdalena Helena
Całka
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