
 

 

Mirosławiec, dnia 19.10.2017 r. 

GIŚ.271.22.2017.AS. 

Informacja z otwarcia ofert 

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

„Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu „Cyfrowy 

Mirosł@wiec” i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach 

podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec” 

Część I – „Dostawa sprzętu komputerowego” 

Część II – „Dostawa sprzętu multimedialnego” 

Zamawiający: Gmina i Miasto Mirosławiec na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1579), zamieszcza 

informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu: 19.10.2017r. o godz. 12:15 w Urzędzie 

Miejskim w Mirosławcu. 

1. Kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 

Część I: 100.359,19 zł brutto; 

Część II: 68.010,64 zł brutto. 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania  zamówienia, okresu gwarancji i 

warunków płatności zawartych w ofertach: 

 

Część I: „Dostawa sprzętu komputerowego” 

 

 

 

 

 

 

Lp. Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

Wykonawcy 

Cena brutto Termin realizacji Okres 

gwarancji 

jakości i 

rękojmi za 

wady 

Termin płatności 

1. 1. „El Toro” 

Bobrowski, 

Blatkiewicz Spółka 

Jawna, ul. 

Racławicka 23, 73 – 

110 Stargard 

178.731,30 zł 14 dni od daty 

zawarcia 

umowy 

36 miesięcy zgodnie z 

terminem 

określonym w 

SIWZ 

2. 2. „ALLTECH” Sp. 

jawna Z. Pająk, A. 

Pająk, ul. 

Spółdzielcza 33, 09 – 

407 Płock 

118.219,86 zł  14 dni od daty 

zawarcia 

umowy 

36 miesięcy zgodnie z 

terminem 

określonym w 

SIWZ 

3. 3. „CEZAS”, Wiesław 

Halagiera, ul. Śląska 

96, 66 – 400 Gorzów 

Wielkopolski 

100.288,79 zł 14 dni od daty 

zawarcia 

umowy 

60 miesięcy zgodnie z 

terminem 

określonym w 

SIWZ 



 

 

 

 Część II: „Dostawa sprzętu multimedialnego” 

 

3. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej 

informacji na stronie internetowej, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. 

W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia. 

      

 Z poważaniem 

                                                                                                  /-/ Burmistrz Mirosławca 

 

Lp. Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

Wykonawcy 

Cena brutto Termin realizacji Okres 

gwarancji 

jakości i 

rękojmi za 

wady 

Termin płatności 

1. 3. „NORDWECO” Sp. 

z o.o., ul. 

Wieniawskiego 21, 

71 – 130 Szczecin 

52.752,76 zł 14 dni od daty 

zawarcia 

umowy 

60 miesięcy zgodnie z 

terminem 

określonym w 

SIWZ 

2. 4. „CEZAS”, Wiesław 

Halagiera, ul. Śląska 

96, 66 – 400 Gorzów 

Wielkopolski 

67.988,25 zł 14 dni od daty 

zawarcia 

umowy 

60 miesięcy zgodnie z 

terminem 

określonym w 

SIWZ 


