
Szczecin, dnia 20.05.2019 r.

ZZ-2380-56/19

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),  zwanej dalej  „uPzp” na  zakup i  dostawa do wskazanego przez Zamawiającego miejsca fabrycznie nowych  drukarek

monochromatycznych

  Na podstawie art. 86 ust. 5 uPzp Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert, tj. z dnia 20.05.2019 r.:  

Nr
of
ert
y

Wykonawca Cena oferty brutto w
zł zamówienia

gwarantowanego
(CG)

Cena oferty  brutto
w zł zamówienia w
ramach prawa opcji

(CO)

Okres
gwarancji
na całość

przedmiotu
zamówienia

(K2)
[w

miesiącach]

Wydajność
tonera
(K3)
[stron

formatu A4]

Wydajność
bębna (K4)

[stron formatu
A4]

Wydajność
cartridge’a

 (K-4)
[stron

formatu A4]

Zatrudnienie
przy

realizacji
zadania
osoby

niepełnospra
wnej (K5)
[TAK/NIE]

Termin
wykonani
a, warunki
płatności

1 CEZAR Cezary Machnio
ul. Wolność 8 lok 4
26-600 Radom

153.312,12 30.061,20 48 25000 100000 - NIE jak w siwz

2 KSERO CONTAKT Sp. J.
ul. Hrubieszowska 20a
71-047 Szczecin

211.140,00 15.800,00 48 25000 500000 - TAK jak w siwz

3 ANMIT s.c. Teresa Wróblewska 
Michał Wróblewski
ul. Szarotki 3
71-604 Szczecin

151.776,00 29.760,00 36 25500 500000 - TAK jak w siwz

4 BIT Spółka Akcyjna
ul. Aleja Jana Pawła II 23
00-854 Warszawa

342.505,80 67.158,00 48 30000 100000 - NIE jak w siwz

5 COPY CONTROL SERVICE
Tomasz Biegaj, Konrad Jaworski
ul. Tamka 49
00-355 Warszawa

211.400,10 41.451,00 24 25000 60000 - nie jak w siwz



6 ATA SZCZECIN Sp. z o.o.
ul. Granitowa 7a
70-750 Szczecin

222.972,00 43.720,00 48 36000 72000 - TAK jak w siwz

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia gwarantowanego wynosi :   153 000,00 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. M.L.


