
BDG-WAD.271.4.2019 
Protokół z otwarcia ofert w dniu 02.12.2019 r. o godz. 11:30 

"Dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych" 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 
Kwota brutto: 54 230,00 zł w tym: 
Cześć I: 38 500,00 zł 
Cześć li: 4 900,00 zł 
Cześć Ili: 8 800,00 zł 
Część IV: 2 030,00 zł 

Zestawie n ie ofert 
Do upływu terminu składania ofert, tj. do o 2.12.2019 r. godz. 11:00 złożono następujące oferty: 

Część 1 Część 2 

Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy 
Cena oferty Okres gwarancji Cena oferty Okres gwarancji 
( w zł brutto) (w miesiącach) (w zł brutto) (w miesiącach) 

Sl41T Sp. z o.o. 
1 Ślęża 116A - - 11 303,70 24 

53-111 Wrocław 

ART-MAG Jarosław Kisielewski 
2 ul. Śniadeckich 17 - - 4 237,35 24 

85-011 Bydgoszcz

Partner PIK Sp. z o.o. 
3 ul. Fordońska 246 36 369,84 25 6 329,76 25 

85-766 Bydgoszcz 

Część 3 

Cena oferty Okres gwarancji 
(w zł brutto) (w miesiącach) 

- -

4 551,00 24 

- -

Część4 

Cena oferty 
(w zł brutto) 

-

1 874,52 

1 906,50 

Okres gwarancji 
(w miesiącach) 

24 

24 

-

Bydgoszcz, dnia 02.12.2019 r. 

Termin wykonania Okres Termin 
zamówienia gwarancji płatności 

zgodnie 
do 27 grudnia 2019 r. 21 dni 

z ofertą 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w formie pisemnej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 7 do SIWZ (BDG-WAD.271.4.2019). 
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 
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