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Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego
Znak sprawy: DSO.271.2.6.2020

Zamawiający w trybie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) informuje, że w dniu 21 maja 2020 r. o godz. 
12:30 dokonano czynności otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu, w trakcie którego 
odczytano informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 

257 691,94 zł. brutto.
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także ceny, terminu 

gwarancji oraz terminu płatności faktury (informacje zostały ujęte w tabeli zamieszczonej 
poniżej).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień 
publicznych Wykonawca, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu, jest zobowiązany 
do przekazania oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych – 
w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego niniejszej informacji 
z otwarcia ofert. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia.

Lp. Firma (Nazwa) Wykonawcy Adres Wykonawcy Termin 
gwarancji Cena oferty brutto

1. IT Business Group 
Sp. z o.o.

ul. Rydlówka 42C/5
 30-363 Kraków

adres kor.: ul. Płk. Dąbka 8 
30-732 Kraków

48 m-ce 267 992,40 zł

2. CEZAR - Cezary Machnio 
i Piotr Gębka Sp. z o.o.

      ul. Wolność 8 lok. 4    
          26-600 Radom 48 m-ce 297 414,00 zł

3. E-TECH Jacek Sójka Sp. j.          ul. Nowa 29/31
          90-030 Łódź 48 m-ce 374 415,69 zł

4. SUNTAR Sp. z o.o. ul. Boya Żeleńskiego 5b 
33-100 Tarnów 48 m-ce 227 151,48 zł

5. Quad Pro Sp. z o.o. ul. Fiszera 5
 31-321 Kraków 48 m-ce 291 018,00 zł

Termin płatności faktury (w dniach) – warunki płatności określone w SIWZ, a w szczególności 
w istotnych postanowieniach umowy; termin płatności wynoszący do 30 dni liczonych od 
doręczenia faktury.
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