Mikołajki, dnia 10 / 10 / 2018r.

Dot. postępowania: „Dostawa niezbędnych pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK do szkół: Gmina Giżycko –
SP Bystry i SP Wilkasy, Powiat Mrągowski – SP ZOS „BAZA” Mrągowo i LO oraz Powiat – Giżycki II LO”
Numer referencyjny: WJM.271.15.2018

Zamawiający
Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020
ul. Kolejowa 6, 11-730 Mikołajki
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
sporządzona na podstawie informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, podanych podczas sesji otwarcia ofert w dniu 10.10.2018r.
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), jako Zamawiający w postępowaniu
o zamówienie publiczne jw. informuję, że do upływu terminu składania ofert została złożona 1 oferta na
każdą z części.
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, multimedialnego,
oprogramowania, pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących
znajdujących się na terenie Gminy Giżycko (SP Bystry i SP Wilkasy), Powiatu Mrągowskiego ( SP ZOS
"BAZA" Mrągowo i I LO w Mrągowie) oraz Powiatu Giżyckiego (II LO w Giżycku). Zamówienie obejmuje
transport sprzętu na miejsce przeznaczenia oraz konfigurację i uruchomienie zakupionego wyposażenia
wraz z montażem niezbędnych odcinków sieci internetowej.

2. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w wysokości: 691 792,25 PLN brutto, gdzie: Część 1 120 251,15 zł, Część 2 – 154 383,45 zł, Część 3 – 128 079,90 zł, Część 4 – 133 435,05zł, Część 5 –
155 642,70 zł.

3. Lista złożonych w terminie i otwartych ofert:
Część 1
Nr
oferty

1

Nazwa firmy lub imię i
nazwisko Wykonawcy,
adres siedziby lub miejsca
zamieszkania
Image Recording Solutions
Pomorze Sp. z.o.o.,
Al. Grunwaldzka 190,
80-266 Gdańsk

Cena oferty brutto w
zł.

110 254,20 zł brutto

Termin
wykonania
zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności
zawarte w ofertach

Od dnia
podpisania
umowy do 21 dni
kalendarzowych

Zgodnie z
wymogami
zamawiającego

30 dni od daty
wystawienia
prawidłowo faktury.

Termin
wykonania
zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności
zawarte w ofertach

Od dnia
podpisania
umowy do 21 dni
kalendarzowych

Zgodnie z
wymogami
zamawiającego

30 dni od daty
wystawienia
prawidłowo faktury.

Termin
wykonania
zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności
zawarte w ofertach

Od dnia
podpisania
umowy do 21 dni
kalendarzowych

Zgodnie z
wymogami
zamawiającego

30 dni od daty
wystawienia
prawidłowo faktury.

Termin
wykonania
zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności
zawarte w ofertach

Od dnia
podpisania
umowy do 21 dni
kalendarzowych

Zgodnie z
wymogami
zamawiającego

30 dni od daty
wystawienia
prawidłowo faktury.

Część 2
Nr
oferty

1

Nazwa firmy lub imię i
nazwisko Wykonawcy,
adres siedziby lub miejsca
zamieszkania
Image Recording Solutions
Pomorze Sp. z.o.o.,
Al. Grunwaldzka 190,
80-266 Gdańsk

Cena oferty brutto w
zł.

136 562,80 zł brutto

Część 3
Nr
oferty

1

Nazwa firmy lub imię i
nazwisko Wykonawcy,
adres siedziby lub miejsca
zamieszkania
Image Recording Solutions
Pomorze Sp. z.o.o.,
Al. Grunwaldzka 190,
80-266 Gdańsk

Cena oferty brutto w
zł.

111 563,20 zł brutto

Część 4
Nr
oferty

1

Nazwa firmy lub imię i
nazwisko Wykonawcy,
adres siedziby lub miejsca
zamieszkania
Image Recording Solutions
Pomorze Sp. z.o.o.,
Al. Grunwaldzka 190,
80-266 Gdańsk

Cena oferty brutto w
zł.

111 164,35 zł brutto

Część 5
Nr
oferty

1

Nazwa firmy lub imię i
nazwisko Wykonawcy,
adres siedziby lub miejsca
zamieszkania
Image Recording Solutions
Pomorze Sp. z.o.o.,
Al. Grunwaldzka 190,
80-266 Gdańsk

Cena oferty brutto w
zł.

138 983,80 zł brutto

Termin
wykonania
zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności
zawarte w ofertach

Od dnia
podpisania
umowy do 21 dni
kalendarzowych

Zgodnie z
wymogami
zamawiającego

30 dni od daty
wystawienia
prawidłowo faktury.

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.:
Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Wykonawcy w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej niniejszej informacji zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu oświadczenia
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ).
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