
Szczecin, dnia 07.05.2020 r. 

ZZ-2380-26/20 

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 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej 

„uPzp” na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych (tonerów, bębnów) oraz części i akcesoriów 

(zespołów grzewczych fuserów) do sprzętu biurowego i informatycznego 

 

  Na podstawie art. 86 ust. 5 uPzp Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert, 

tj. z dnia 07.05.2020 r. : 

Nr 
ofert

y 

Wykonawca Cena brutto 
oferty w zł 

(K1) 

Materiały 
oryginalne 

(K2) 
ilość pozycji 

Okres 
gwarancji 

na 
oferowane 
materiały 

(K3) 
[w 

miesiącach] 

Zatrudnienie 
przy 

realizacji 
zadania 
osoby 

niepełnospra
wnej (K4) 
[TAK/NIE] 

Termin 
wykonania, 

warunki 
płatności 

1 RAF-TECH Rafał Jarosz 
ul. Żernicka 5 
55-010 Święta Katarzyna 
e-mail: biuro@raf-tech.eu  

218 729,67 10 24 NIE jak w siwz 

2 HAPRINT TONERY S.C. 
Skowroński Przemysław, 
Werkowski Maciej 
Ustowo 40M/14 
70-001 Ustowo 
faks (91) 812 09 14 

220 945,88 20 24 NIE jak w siwz 

3 City Biuro  
Sp. z o.o. Sp. k. 
ul. Pocztowa 22 
66-460 Witnica 
faks (95) 751 58 88 

221 261,26 17 24 NIE jak w siwz 

4 NIXON Piotr Żak 
ul. Wiedeńska 5f lok. 9 
66-400 Gorzów Wlkp. 
faks (95) 73 83 129 

201 922,95 10 24 NIE jak w siwz 

5 GOLDEN LINE Sp. z o.o. 
ul. Krakowska 150 
35-506 Rzeszów 
faks (17) 250 27 26 

238 330,22 38 24 TAK jak w siwz 

6 LASER 1 s.c. Jerzy Osieja, 
Zdzisław Suchodolski 
ul. Warszawska 31/33 
25-518 Kielce 
faks (41) 34 450 91 

238 524,06 0 24 NIE jak w siwz 

7 Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe „Multikom” 
Adam Papierski 
ul. Fabryczna 15 
85-741 Bydgoszcz 
faks (52) 361 60 06 

197 798,78 10 24 NIE jak w siwz 



Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi : 250 000,00 zł. 

Ponadto Zamawiający informuje, iż po terminie wpłynęły dwie oferty. 

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 4 
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. 


