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PCKZIU.271.20.CKZ.2019                                                                 Wieliczka, 2018-08-26 

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT  
 

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 tys. euro na zadanie pn.: 
 

„Zakup wraz z dostawą  5 zestawów komputerowych stacjonarnych, wraz  z  monitorami   interaktywnymi” 

 

Termin składania ofert: 26.08.2019 r. godz.  08:30 
Termin otwarcia ofert:  26.08.2019 r. godz.  08:45 
 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na zamówienie:  

118 284,00zł  

 

oferta nr 1  

Nazwa firmy: WEB –PROFIT Maciej Kuźlik, ul Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie  

cena całkowita oferty   90 000,00 zł  
gwarancja jakości na komp. stacjonarne:   36 m-c   
Ostateczny termin wykonania:  14 dni od podpisania umowy 
Warunki zapłaty: do 14  dni 

Rękojmia za wady na komputery stacjonarne: 36 m-c  
 
oferta nr 2  

Nazwa firmy: OTORIA Sp. z o. o  s. k. ul. Guznera 55, 47 -175 Spórok    

cena całkowita oferty    99 514,23 zł  
gwarancja jakości na komp. stacjonarne:   36 m-c   
Ostateczny termin wykonania:  14 dni od podpisania umowy 
Warunki zapłaty: do 14  dni 
Rękojmia za wady na komputery stacjonarne: 36 m-c  
 

oferta nr 3   

Nazwa firmy:  F.H.U. Interbis Mirosław Walenciak, os. Jagielońskie 42, 63 -000 Środa Wielkopolska  
cena całkowita oferty   89 195,00  zł  
gwarancja jakości na komp. stacjonarne:   36 m-c   
Ostateczny termin wykonania:  14 dni od podpisania umowy 
Warunki zapłaty: do 14  dni 

Rękojmia za wady na komputery stacjonarne: 36 m-c  

 
oferta nr  4  

Nazwa firmy: NKK SYSTEM Nowak, Kukułka. Kornijasz Spółka Jawna, ul. Tatarska 5, 30 103 Kraków  
cena całkowita oferty    105 165,00 zł  
gwarancja jakości na komp. stacjonarne:   36 m-c   
Ostateczny termin wykonania:  14 dni od podpisania umowy 
Warunki zapłaty: do 14  dni 

Rękojmia za wady na komputery stacjonarne: 36 m-c  
 

oferta nr 5   

Nazwa firmy: KOBIS Paweł Wojtanowski ul. Widok 16, 33-170 Tuchów  
cena całkowita oferty   88 000,00 zł  

gwarancja jakości na komp. stacjonarne:   36 m-c   
Ostateczny termin wykonania:  14 dni od podpisania umowy 
Warunki zapłaty: do 14  dni 
Rękojmia za wady na komputery stacjonarne: 36 m-c  
 
oferta nr  6   

Nazwa firmy: Progress Systemy Komputerowe sp. z o.o. al. Mickiewicza 27, 31-120 Kraków    
cena całkowita oferty    85 500,00 zł  
gwarancja jakości na komp. stacjonarne:   36 m-c   

Ostateczny termin wykonania:  14 dni od podpisania umowy 
Warunki zapłaty: do 14  dni 
Rękojmia za wady na komputery stacjonarne: 36 m-c  
 

 


