
 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA PUBLICZNEJ SESJI W POSTĘPOWANIU  

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczej i matematycznej, sprzętu komputerowego oraz 

wyposażenia do pracowni językowej (Numer ogłoszenia: 603366-N-2017 z dnia 2017-10-17 r.)  

 

Szkoła Podstawowej nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 I 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert, złożonych w przedmiotowym postępowaniu. 

Zbiorcze zestawienie ofert  z dn. 26 października 2017 r. 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: I część zamówienia 114 855 zł brutto;  II część zamówienia 29 325,00 zł brutto; III część zamówienia 

79 155, 00 zł brutto, IV część zamówienia 13 870,90 zł brutto,  

Zbiorcze zestawienie ofert  

 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 

adres wykonawcy 

Cena ofertowa (zł brutto) Termin wykonania 

Warunki płatności Okres gwarancji I część 

zamówienia 

w zł brutto 

II część 

zamówienia 

w zł brutto 

III część 

zamówienia      

w zł brutto       

 

IV część 

zamówienia 

w zł brutto 

I część  

zam.  

II część 

zam.  

III część 

zam.  

 

IV część 

zam.  

1. 

CEZAR Cezary Machnio 

i Piotr Gębka Sp. z o.o. 

ul. Wolność 8 lok. 4 

26-600 Radom 

------------ -------------- 95 499,50* ------------ --------- --------- 30 dni --------- 

Zapłata za wykonane 

zamówienie nastąpi w 

terminie 21 dni od daty 

wystawienia faktury na 

zasadach opisanych we 

wzorze umowy 

Min. 12-miesięczna 

gwarancji, jednak nie 

mniej niż udziela 

producent oraz z 

zastrzeżeniem załącznika 

nr 2A, 2B, 2C oraz 2D, 

gdzie wskazane zostały 

dłuższe okresu gwarancji 

2. 

COM Michał Karczewski 

ul. Rembielińska 3/8 

03-343 Warszawa 
------------ -------------- 91 923,62 ------------ --------- --------- 30 dni --------- j. w. 

j. w. 

 

 

 

3. 

Nowa Szkoła Sp. z o.o.   

 ul. POW 25 

90-248 Łódź 

 

99 725,00 -------------- ------------- ------------ 40 dni  --------- ----------- --------- j. w. j. w. 



 
 

4. 

Educarium Sp. z o.o. 

ul. Grunwaldzka 207 

85-451 Bydgoszcz 
85 308,00 34 100,00 -------------- ---------- 30 dni 30 dni ----------- --------- j. w. j. w. 

5 

NORDWECO Sp. z o.o. 

ul. Wieniawskiego 21 

71-130 Szczecin 
-------------- ------------- -------------- 9 211,29 --------- --------- ----------- 30 dni j. w. j. w. 

6. 

Centrum Komputerowe 

PLANETA Marcin Dejas 

ul. Piwna 32 

43-100 Tychy 

------------- ------------- 89 814,89* ----------- --------- --------- 30 dni --------- j. w. j. w. 

7. 

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia 

Szkół „CEZAS” Sp. z o.o. 

Aleja Solidarności 15 

15-751 Białystok 

139 656,00 57 247,00 ------------ ---------- 40 dni 40 dni --------- --------- j. w. j. w. 

* Wybór oferty będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego w zakresie notebooków i tabletów 

UWAGA! 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 

5 Pzp, 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. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązanie z innym wykonawcą nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

............................................................................ 

   (data i podpis kierownika zamawiającego 

                   lub osoby upoważnionej) 


