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Informacja z otwarcia ofert 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, którego przedmiotem jest dostawa i montaż zabudowy meblowej oraz 

mebli biurowych i gabinetowych dla Narodowego Centrum Nauki, znak sprawy: DSO.271.3.13.2018. 

 

 

Zamawiający w trybie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) informuje, że w dniu 

15 października 2018 r. o godz. 12:10 dokonano czynności otwarcia ofert w przedmiotowym 

postępowaniu, w trakcie którego odczytano informacje dotyczące: 

 

1) kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

w wysokości:  

 148 647,96 zł brutto dla części 1 przedmiotu zamówienia, 

 106 965,72 zł brutto dla części 2 przedmiotu zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także ceny, terminy 

wykonania zamówienia, warunki gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach 

(informacje zostały ujęte w tabelach zamieszczonych poniżej). 

 

Jednocześnie informuję, że w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy 

z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 

3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej na której udostępniono SIWZ informacji 

z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 

r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.). Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

 
 

Sekretarz komisji przetargowej 

 

Joanna Kolaszyńska 

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych 
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Zestawienie złożonych ofert w części 1  

 

 

Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Cena oferty brutto 
Okres gwarancji  

(w miesiącach) 

Termin wykonania 

zamówienia 

Termin płatności 

faktury 

1 Tronus Polska Sp. z o.o. 
ul. Ordona 2A, 

01-237 Warszawa 
145 187,97 zł 48 zgodny z SIWZ zgodny z SIWZ 

2 Logan Sp. z o.o. 
ul. Lasówka 42, 

30-718 Kraków 
131 408,28 zł 48 zgodny z SIWZ zgodny z SIWZ 

 
 
 
Zestawienie złożonych ofert w części 2 

 

 

Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Cena oferty brutto 
Okres gwarancji  

(w miesiącach) 

Termin wykonania 

zamówienia 

Termin płatności 

faktury 

1 Tronus Polska Sp. z o.o. 
ul. Ordona 2A, 

01-237 Warszawa 
83 160,30 zł 48 zgodny z SIWZ zgodny z SIWZ 

2 Alnag Barbara Wróbel 
ul. Księcia Józefa 54a, 

30-206 Kraków 
90 405,00 zł 48 zgodny z SIWZ zgodny z SIWZ 
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