
Szczecin, dnia 13.13.2019 r.

ZZ-2380-25/19

informacja na stronę internetową

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej

„uPzp”  zakup  i  dostawę  nowej  siłowni  telekomunikacyjnej  z  dwoma  bateriami  akumulatorów

wraz z montażem i uruchomieniem 

  Na podstawie art. 86 ust. 5 uPzp Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert, tj. z dnia 13.03.2019 r.:

Nr
ofe
rty

Wykonawca Cena oferty brutto
(C)

[w zł]

Okres
gwarancji

na
dostarczony
sprzęt (G)

[w
miesiącach]

Czas
usunięcia

zgłoszonej
wady lub

awarii
zagrażającej
pracy całego

systemu
zasilania (J)

[w minutach]

Zatrudnienie
przy

realizacji
zamówienia

osoby
niepełnospra

wnej
w pełnym
wymiarze

czasu pracy
(K)

[TAK/NIE]

Termin
wykonania
, warunki
płatności

1 TELZAS Sp. z o.o.
ul. Bugno 3
78-400 Szczecinek
faks (94) 372 98 00

151 639,32 61 120 TAK jak w siwz

2 ELTEK POLSKA Sp. z o.o.
ul. Gorlicka 2
71-042 Szczecin
faks (91) 483 49 86

149 076,71 60 360 TAK jak w siwz

  

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi :   196 164,09 zł.

UWAGA!

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 uPzp, Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni od
dnia  zamieszczenia  na  stronie  internetowej  przedmiotowej  informacji  z  otwarcia  ofert,  do  przekazania
Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa
w art 24 ust. 1 pkt. 23 w oparciu o wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych
warunków  zamówienia.  Wraz  ze  złożeniem  oświadczenia,  Wykonawca  może  przedstawić  dowody,  że
powiązania  z  innym  Wykonawcą  nie  prowadzą  do  zakłócenia  konkurencji  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia.  
W przypadku  składania  oferty  wspólnej  ww.  oświadczenie  składa  każdy  z  wykonawców  składających  ofertę
wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w ORYGINALE.

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.


