Oznaczenie sprawy: ZP.272.37.2017

Nowy Sącz, dn. 07.12.2017 r.

INFORMACJE PODANE NA OTWARCIU OFERT
UDOSTĘPNIANE W TRYBIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego na
wyposażenie Punktów Nieodpłatnych Porad Prawnych

1. Podana bezpośrednio przed otwarciem ofert kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi na poszczególne części
zamówienia odpowiednio:
Część 1:
10 900,00 zł brutto
Część 2:
2 400,00 zł brutto
2. Wymagany przez zamawiającego termin realizacji zamówienia:
a) termin wykonania zamówienia (dostawy) dla Części 1: do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy z wybranym wykonawcą
b) termin wykonania zamówienia (dostawy) dla Części 2: do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy z wybranym wykonawcą
3. Nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w wymaganym przez zamawiającego terminie oraz ceny, gwarancje jakości oraz terminy
wykonania zamówienia (dostawy):

Nr
oferty

1

2

3

Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy

PRIME COMPUTERS Dariusz Leszczyński
ul. Kraszewskiego 15A, 50-229 Wrocław
info@e-prime.pl
AWM TECHNOLOGY Aneta Starzyk
ul. Sadowa 5, 32-340 Wolbrom
biuro@awmtechnology.pl
FOREX-IT Paweł Gwóźdź
ul. Nawojowska 160, 33-300 Nowy Sącz
forex-it@forex-it.pl

Część 1

Część 2

Elementy oferty podlegające ocenie

Elementy oferty podlegające ocenie

Cena ofertowa
brutto

Gwarancja jakości
na komputer
przenośny
(notebook)

Gwarancja
jakości na
komputery PC

Termin wykonania
zamówienia
(dostawy)

Cena ofertowa
brutto

Gwarancja
jakości na
monitory LCD

Gwarancja
jakości na
urządzenie
wielofunkcyjne

Termin wykonania
zamówienia
(dostawy)

11 843,67 zł

3 lata

4 lata

5 dni
kalendarzowych

3 658,02 zł

3 lata

2 lata

5 dni
kalendarzowych

14 000,00 zł

36 lat

36 lat

5 dni
kalendarzowych

2 280,00 zł

36 lat

36 lat

5 dni
kalendarzowych

11 750,19 zł

4 lata

4 lata

5 dni
kalendarzowych

-

-

-

-

4. Okres rękojmi oraz warunki płatności określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
UWAGA OBOWIĄZEK PRZEKAZANIA OŚWIADCZENIA
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej niniejszej informacji, wykonawca
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 (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 229 ze zm.).
Treść oświadczenia znajduje się w odrębnym pliku na stronie internetowej zamawiającego.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
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