
Kielce dn. 08.06.2020 r. 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Zamawiaj ący na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

Zamówień  Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami) przekazuje poni żej 

informacj ę , o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówie ń  Publicznych. 

Otwarcie ofert na: „Dostawę  drukarek A4 i baterii do tabletu Durabook" 

numer sprawy: TP/100/2020 odby ło się  w dniu 08.06.2020 r. o godz. 12:00. 

Przed otwarciem ofert Zamawiaj ący podał  kwotę, jaką  zamierza przeznaczy ć  na sfinansowanie 

zamówienia. 

Dla Zadania nr I -  Dostawa przenośnej drukarki A4 w zestawie bateria oraz zasilacz 

samochodowy -30 szt. w wysokości 99.002,70 zł  brutto. 

Dla Zadania nr 2- Dostawa baterii do tab łetu Durabook Rh 1 AH, 11.1V DC —35 szt. w wysokości 

30.135,00 z ł  brutto 

Oferty z łożyli: 

Dla zadania nr I 

Nr 
Firma (nazwa) Wartość  

Termin Termin 
oferty 

lub nazwisko oferty brutto 
wykonania płatności 

Okres gwarancji 
oraz adres Wykonawcy w (zł)  

ITECH 5 dni od 

1 
Saturnin Słupski 

94.095,00 
daty 

do 30 dni 36-m-cy 
ul. Planty 4 zawarcia 
25-502 Kielce  umowy  

Dla zadania nr 2 

Nr 
Firma (nazwa) Wartość  Termin Termin  

oferty 
lub nazwisko oferty brutto 

wykonania płatności 
Okres gwarancji 

oraz adres Wykonawcy w (zł) 
ITECH S dni od  
Saturnin Słupski 

29.919,75 
daty 

do 30 dni  
ul. Planty 4 zawarcia 
25-502 Kielce  umowy  

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z post ępowania, o których mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 



internetowej, której udost ępniono SIWZ informacji o ofertach z łożonych w post ępowaniu zgodnie z art. 86 
ust. 5 ustawy, sk łada stosownie do tre ści art. 24 ust. 11 ustawy, o świadczenie o przynale żności lub braku 
przynale żności do tej samej grupy kapita łowej oraz, w przypadku przynale żności do tej samej grupy 
kapita łowej, dowody potwierdzaj ące, że powiązania z innym wykonawc ą  nie prowadz ą  do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu. 
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