Domanice, 29 października 2020 roku
Gmina Domanice
Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu nr ZP.0272.8.2020
Informacja z otwarcia ofert
1. Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w podziale
na części w ramach projektu pt. „Rozwijanie kompetencji kluczowych jako klucz do
sukcesu na rynku pracy uczniów Szkoły Podstawowej w Domanicach - Kolonii i Szkoły
Podstawowej w Olszycu Szlacheckim” realizowanego w ramach RPO Województwa
Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Zamawiający – Gmina Domanice działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej
Pzp zawiadamia, że:
1) otwarcie ofert odbyło się w dniu 29 października 2020 roku o godzinie 10:15;
2) Zamawiający poinformował, że zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:
a) 84.472,00 zł na realizację części nr 1 zamówienia pod nazwą: Dostawa sprzętu
komputerowego w ramach projektu pt. „Rozwijanie kompetencji kluczowych jako
klucz do sukcesu na rynku pracy uczniów Szkoły Podstawowej w Domanicach Kolonii i Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim” realizowanego w ramach
RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
b) 50.600,00 zł na realizację części nr 2 zamówienia pod nazwą: Dostawa sprzętu
multimedialnego w ramach projektu pt. „Rozwijanie kompetencji kluczowych jako
klucz do sukcesu na rynku pracy uczniów Szkoły Podstawowej w Domanicach Kolonii i Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim” realizowanego w ramach
RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
3) w wyznaczonym terminie ofertę złożyli:
a) na część nr 1 zamówienia:
Nr.
Nazwa i adres
Cena brutto
Termin Okres
oferty wykonawcy
dostawy gwarancji
1
TAS Tomasz Orlikowski, ul.
85.214,40 zł 21 dni
36
Grunwaldzka 12/83, 99-300 Kutno
miesięcy
2
3

AV Multimedia Małysz i Spółka sp. j.
97.588,00 zł 21 dni
Ul. Głowackiego 7/7, 25-368 Kielce
INF-MEDIA
Łukasz
Piwowarczyk, 100.720,00 zł 21 dni
Żabokliki, ul. Kwiatowa 11, 08-110 Siedlce

36
miesięcy
36
miesięcy

Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w oparciu o fakturę końcową,
wystawioną na podstawie protokołu odbioru. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 dni licząc
od dnia wystawienia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
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b) na część nr 2 zamówienia:
Nr.
Nazwa i adres
oferty wykonawcy

Cena brutto

Termin
dostawy

Okres
gwarancji

1

TAS Tomasz Orlikowski, ul.
Grunwaldzka 12/83, 99-300 Kutno

46.924,50 zł

21 dni

36
miesięcy

2

AV Multimedia Małysz i Spółka sp. j.
Ul. Głowackiego 7/7, 25-368 Kielce
Wilanka Sp. z o.o.
ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa

39.736,40 zł

21 dni

39.025,44 zł

21 dni

36
miesięcy
36
miesięcy

3

Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w oparciu o fakturę końcową,
wystawioną na podstawie protokołu odbioru. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 dni licząc
od dnia wystawienia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

3. Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od
dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższych informacji, 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 2020 r. poz. 1076).
4. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
Zatwierdził:
Wójt Gminy Domanice
/-/ Jerzy Zabłocki
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