
 

 

 

 

 

IR.271.4.2019.MA                                        Bogatynia, 11.04.2019 
 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 

 

 

          Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień 
Publicznych (t.jedn. z 2018r., poz.1986 ze zm.) Zamawiający - Gmina Bogatynia 
informuje, że w postępowaniu na Dostawę pomocy dydaktycznych do szkół 
biorących udział w projekcie „Cyfrowo kompetentni” 
: 
 
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
wynosi 259.897,00 zł dla Części 1 i 242.750,00 zł dla Części 2. 
 
Do upływu terminu składania ofert tj do dnia 11.04.2019r., do godz. 12:30 złożono 
następujące oferty:  
 
Część 1 
Nr 
oferty 
 

 
Nazwa i adres Wykonawcy 

 
Wynagrodzenie 
ryczałtowe 
brutto (zł) 

Okres gwarancji Usługi w 
okresie 
gwarancji 

1. 
 

COM MICHAŁ KARCZEWSKI 
ul. Rembielińska 3/8 
03-343 Warszawa 

292.362,53 zł 24 miesiące na cały 
zakres zamówienia 

TAK 

2.  DESICO sp. z o.o. 
ul. Krakowska 29C 
50-424 Wrocław 

299.560,00zł 108 miesięcy na 
monitory oraz72 
miesiące na 
pozostały zakres 
zamówienia 

TAK 

3. CEZAR Cezary Machnio i Piotr 
Gębka sp. z o.o. 
ul. Wolność 8 lok. 4 
26-600 Radom 

260.637,00 zł 72 miesiące na 
monitory oraz 36 
miesięcy na 
pozostały zakres 
zamówienia 

NIE 

4. PRZP Systemy Informacyjne 
sp. z o.o. 
ul. Kilińskiego 6 
28-230 Połaniec 

247.921,26 zł 108 miesięcy na 
monitory oraz72 
miesiące na 
pozostały zakres 
zamówienia 

TAK 



5. P.H.U. Wersalin Jerzy Syposz 
Doboszowice 4 
57-230 Kamieniec Ząbkowicki 

333.714,99 zł 36-60 miesięcy na 
monitory oraz 36 
miesięcy na 
pozostały zakres 
zamówienia 

TAK 

 
Część 2 
Nr 
oferty 
 

 
Nazwa i adres Wykonawcy 

 
Wynagrodzenie 
ryczałtowe 
brutto (zł) 

Okres gwarancji Usługi w 
okresie 
gwarancji 

1. 
 

Grupa Invest sp. z o.o. 
ul. Giedlarowa 99a 
37-300 Leżajsk 

243.933,80 zł 72 miesiące na 
wizualizery, cyfrowe 
laboratoria, zestawy 
dla dzieci, zestawy 
klocków oraz 
mikroskopy 
60 miesięcy na 
pozostały zakres 
zamówienia 

TAK 

2. Fabryka Pomocy Naukowych 
sp. z o.o. 
ul. Słowiańska 7 
48-300 Nysa 

181.844,49 zł 72 miesiące na 
wizualizery, cyfrowe 
laboratoria, zestawy 
dla dzieci, zestawy 
klocków oraz 
mikroskopy 
60 miesięcy na 
pozostały zakres 
zamówienia 

TAK 

3.  JT MEBEL sp. z o.o. 
ul. Gdańska 45 
Kartuzy 

213.671,00 zł 24 miesiące na 
wizualizery, cyfrowe 
laboratoria, zestawy 
dla dzieci, zestawy 
klocków oraz 
mikroskopy 
24 miesiące na 
pozostały zakres 
zamówienia 

TAK 

4. part-AD Artur Dyrda 
Grzechynia 635 
34-220 Maków Podhalański 

235.277,23 zł 48 miesięcy na 
wizualizery, cyfrowe 
laboratoria, zestawy 
dla dzieci, zestawy 
klocków oraz 
mikroskopy 
48 miesięcy na 
pozostały zakres 
zamówienia 

TAK 

5. P.H.U. Wersalin Jerzy Syposz 
Doboszowice 4 
57-230 Kamieniec Ząbkowicki 

245.244,70 zł 24-60 miesięcy na 
wizualizery, cyfrowe 
laboratoria, zestawy 
dla dzieci, zestawy 
klocków oraz 
mikroskopy 
12 miesięcy na 
pozostały zakres 
zamówienia 

TAK 

 
Zamawiający informuje jednocześnie, że Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego niniejszej  informacji z otwarcia ofert, 



przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp., zgodnie  
ze wzorem zawartym w SIWZ (Załącznik Nr 3). Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
 

 
Sekretarz Komisji Przetargowej 

Michał Andrzejewski 

 


