oznaczenie sprawy ZSZ1.261.10.2018

DRUK ZP-PN

11. Otwarcie ofert
1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 11.09.2018 r. o godz. 10 : 00
w: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
adres: 82-300 Elbląg ul. Robotnicza 173, pokój nr 17
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie:
zamówienia, w wysokości 352 705,41 zł, w tym w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert
częściowych, kwotę na sfinansowanie:
część .... zamówienia w wysokości ........ zł
część .... zamówienia w wysokości ........zł
część .... w wysokości....... zł
3. W postępowaniu:
 nie wpłynęła żadna oferta
X wpłynęły oferty

12. Zestawienie ofert
1. Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:
(podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy, znak identyfikacyjny w przypadku zastosowania aukcji elektronicznej – jeżeli
dotyczy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, cenę lub koszt)

1) PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal
82-300 ELBLĄG, ul. Studzienna 37-38B
Cena (brutto) oferty – 301 932,89 zł
Termin wykonania zamówienia:
20 dni od daty udzielenia zamówienia
Gwarancja: 60 miesięcy gwarancji. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu
następnym po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego przedmiotu
zamówienia i podpisaniu (bez uwag) protokołu końcowego.
Warunki płatności: zaakceptowane
2) Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo – Usługowe BLUE Artur Szadurski
82-300 ELBLĄG, ul. Kosynierów Gdyńskich 40/2
Cena (brutto) oferty – 303 887,08 zł
Termin wykonania zamówienia:
20 dni od daty udzielenia zamówienia
Gwarancja: 60 miesięcy gwarancji. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu
następnym po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego przedmiotu
zamówienia i podpisaniu (bez uwag) protokołu końcowego.
Warunki płatności: zaakceptowane
W tym oferty wariantowe (jeżeli dotyczy):
1)…………………………………………………………………………………………………….
2)………………………………………………………………………………………………….
2. Po terminie składania ofert zostały złożone następujące oferty (podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko
wykonawcy) :
1). ……………………………………………………………………………………………………………………
2)…………………………………………………………………………………………………………………

Uwaga:
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1
pkt 23.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje, potwierdzające, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ.

……….............................................................
(podpis osoby sporządzającej protokół)

