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lNFoRMACJA Z SESJl oTWARC|A oFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na:

,,Zakup i dostawę mebli na wyposażenie warsztatów szkolnych"

Działając na podstawie art, 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2019 r. paz. 1843, z późn. zm.),.Zamawiający przekazuje informacje z sesji

otwarcia ofert:

1) kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 116 46I,32 zł brutto, w tym:

część l:89295,54zł,
część ll:27 165,78zl;

2) w postępowaniu wpłynęło 5 ofert;

3) zestawienie złozonych ofert wraz z informacją o wykonawcach, którzy zlożyli oferty, cenach ofert

i okresie gwarancji, przedstawia poniższa tabela:

Część l zamówienia

nr
oferty nazwa (firma) iadres wykonawcy

Kryterium oceny ofert

cena ofertowa brutto okres gwarancji

1,

Tronus Polska sp. z o,o.
u|. Ordona 2a

01,-231Warszawa
332 505,90 zł 48 m-cv

2

Cezas - Glob sp. z o.o.
ul.Żelazna 2
10-4t9 Olsztyn

7t552,00 zł 48 m-cy

3

FPN Kartuzy Witold Stec
ul. Gdańska 4].

83-300 KartuzV
82 687,98 z| 48 m-cy

4
TOBO Datczuk Spółka jawna

15-589 Białystok
Kuriany 104

1,I9196,00 zł 48 m-cy

5

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół

,,CEZAS" sp. z o.o.
Aleja Solidarności 15
15-151Białvstok

82 607,32 zł 48 m-cy
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nr
oferty nazwa (firma) i adres wykonawcy

Kryterium oceny ofert

cena ofertowa brutto okres gwarancji

I
Tronus Polska sp. z o.o.
ul. Ordona 2a

01,-231Warszawa
70294,50 zl 48 m-cy

)
Cezas - Glob sp. z o.o"

ul,Zelazna 2

10-419 Olsztvn
]-8 250,00 zł 48 m-cy

FPN Kartuzy Witold Stec
ul. Gdańska 41
83-300 Kartuzy

16 538,58 zł 48 m-cy

4
TOBO Datczuk Spółka jawna

15-589 Białystok
Kuriany 1_04

26827,0O zł 48 m-cy

5

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół

,,CEZAS" sp. z o.o,
Aleja Solidarności 15

15-751 Białvstok

3109B,OB zł 48 m-cy

Część ll zamówienia

Zgodnie z art,24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca, w terminie 3 dni od

dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, przekazuje zamawiającemu (w formie
pisemnei) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samejgrupy kapitałowejwraz

z wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu (na lub wg zołqcznika nr 4 do SIWZ).
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