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PCKZIU.271.30.2019                                                                 Wieliczka, 2019-12-06 

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT  

 

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

 

„Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego”  

część I  - „Zakup wraz z dostawą 3  zestawów komputerowych stacjonarnych” 

część II - „Zakup wraz z dostawą  sprzętu komputerowego ” 

 

Termin składania ofert: 06.12.2019 r. godz.  09:45 

Termin otwarcia ofert:  06.12.2019 r. godz.  10:00 

 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na 

zamówienie:   

część I  - „Zakup wraz z dostawą 3  zestawów komputerowych stacjonarnych” – 

9 327,00 netto /brutto  

część II - „Zakup wraz z dostawą  sprzętu komputerowego ” – 16 543,30 brutto  

 
oferta nr 1  

Nazwa firmy: Prime Computers, 50- 229 Wrocław ul. Kraszewskiego 15A  
część I  
cena całkowita oferty   10 140,00  zł  

Ostateczny termin wykonania: 7 dni od podpisania umowy 
Warunki zapłaty: do 7 dni 
Rękojmia za wady: 40 m-c  
część II  
cena całkowita oferty   12 988,80  zł  
Ostateczny termin wykonania: 7 dni od podpisania umowy 
Warunki zapłaty: do 7 dni 

Rękojmia za wady: 40 m-c  
 

oferta nr 2  

 

Nazwa firmy: Bino Computers S. Bobek, B Bielak, S. Bara S.J. 32-40 Wrząsowice  ul. Urocza 27   
część I  
cena całkowita oferty   7 680,00 zł  
Ostateczny termin wykonania: 7 dni od podpisania umowy 
Warunki zapłaty: do 7 dni 
Rękojmia za wady: 36 m-c  
część II  

cena całkowita oferty   14 999,85 zł  
Ostateczny termin wykonania: 7 dni od podpisania umowy 
Warunki zapłaty: do 7 dni 
Rękojmia za wady: 36 m-c  
 
oferta nr  3 

 
 Nazwa firmy: Progres Systemy Komputerowe Sp. z o.o. al. Mickiewicza 27, 31 120 Kraków  

część I  

cena całkowita oferty   8 613,00zł  
Ostateczny termin wykonania: 7 dni od podpisania umowy 
Warunki zapłaty: do 7 dni 
Rękojmia za wady: 40 m-c  
część II  
cena całkowita oferty   17 499,21 zł  

Ostateczny termin wykonania: 7 dni od podpisania umowy 
Warunki zapłaty: do 7 dni 
Rękojmia za wady: 40  m-c  
 


