INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
oznaczenie sprawy: PN/4-2019
Przetarg nieograniczony na:
dostawę sprzętu IT i oprogramowania
otwarcie ofert: 18.10.2019 r. godz.14:30
składanie ofert: 18.10.2019 r. godz.14:00

Nazwy (firmy)
oraz adresy
wykonawców

Nr oferty
g

1
CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka
Sp. z o. o.
ul. Wolność 8 lok. 4
26-600 Radom

Oferowana cena
brutto w zł

112 483,50

Termin dostawy w
dniach
Czas usunięcia
kalendarzowych
awarii w
(do 14, od 15 do godzinach (do 3,
21, od 22 do 28)
do 12, do 24)

do 14

24

2

3

4

5

System Data Sp. z o. o.
ul. Sienkiewicza 42
39-300 Mielec

Jolanta Olszewska prowadząca działalność
gospodarczą pod nazwą
COMPRO Jolanta Olszewska
ul. Kotarbińskiego 19
41-400 Mysłowice

Grupa E Sp. z o. o.
ul. Piwna 32
43-100 Tychy

NBIT Jarosław Jenczmionka Sp. z o. o.
ul. Plebańska 3/8
44-100 Gliwice

Oferowana cena
brutto w zł

120 335,82

Termin dostawy w
dniach
Czas usunięcia
kalendarzowych
awarii w
(do 14, od 15 do 21, godzinach (do 3,
od 22 do 28)
do 12, do 24)

do 14 dni

do 4 godzin

Oferowana cena
brutto w zł

126 115,59

Termin dostawy w
dniach
kalendarzowych
(do 14, od 15 do 21,
od 22 do 28)

Czas usunięcia
awarii w
godzinach (do 3,
do 12, do 24)

Oferowana cena
brutto w zł

14 dni

do 24

109 713,54

Termin dostawy w
dniach
kalendarzowych
(do 14, od 15 do 21,
od 22 do 28)

Czas usunięcia
awarii w
godzinach (do 3,
do 12, do 24)

Oferowana cena
brutto w zł

do 14

do 3

140 218,77

Termin dostawy w
dniach
kalendarzowych
(do 14, od 15 do 21,
od 22 do 28)

Czas usunięcia
awarii w
godzinach (do 3,
do 12, do 24)

do 14 dni

do 3 godzin

Kwota
przeznaczona
na sfinansowanie
zamówienia

96 000,00
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Warunki płatności oraz - ustalone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (do 30 dni, licząc od dnia doręczenia prawidłowo - pod względem merytorycznym i formalnym, wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego). Warunki gwarancji 36 miesięcy.

Uwaga!
Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
Wzór oświadczenia zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego.

