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oR-1v.272.8.2018.JG

INFORMACJE ODCZYTANE NA OTWARCIU OFERT

Dotycry: Zam6wienia publicznego nr OR-IV.272.12.2017.JG w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawg sprzgtu komputerowego, sprzgtu do prezentacji
multimedialnej, oprogramowania, symulator6w do nauki programowania oraz tokarek
uniwersalnych z odczytem cyfrowym w ramach realizacji projektu "Kompetentni i
wykwalifikowani" wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Europejskiego Funduszu
Spolecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojew6dztwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, OS priorytetowa III Kompetencje i
Kwalifikacje, Dzialanie 3.3 Ksztalcenie zawodowe mlodzieZy na rzecz konkurencyjno5ci
podlaskiej gospodarki, Poddzialanie 3.3.1 Ksztalcenie zawodowe mlodzie?y na rzecz
konkurencyjnoSci podlaskiej gospodarki - poza ZIT BOF.
Zarz4d Powiatu Sok6lskiego, jako Zamawiaj4cy, w oparciu o ar1. 86 ust. 5 ustawy z dnia29
stycznia 2004 r. Prawo zam6wiefi publicznych (tekstjedn. Dz.U.22017 r. poz. 1579 ze zm.),przekazuje
poni2ej informacje z publicznej sesji otwarcia ofert zlolonych w przedmiotowym postgpowaniu, kt6ra
odbyla sig 3 wrze6nia 201 8r. o godzinie 1 I .00.
Na sfinansowanie I czg6ci zam6wienia Zamawiaj4cy zamierza przeznaczyt kwotg 54 000 zl brutto.
W niniejszyrn postgpowaniu oferty zloLryli nastgpuj4cy wykonawcy:

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Cena

lztl

1.

Kryterium
Termin
Okres gwarancji

Wasa krvterium
COM Michal Karczewski
ul. Rembieliriska3/8

60"h
63 8l 3,33

realizacji
Idni
kalendarzowel
20"

l0

Imiesi4cel

20"h
36 -stacje robocze

imonitory

24

03-343 Warszawa

-pozostaty

sorzet
2.

Syntis Sp. z o.o.
ul. Ciolkowskiego I l/l
l5-523 Grab6wka

59 781,69

t4

-stacje
60robocze i

monitory
-pozostaly

36

sorzet
Na podstawie art. 24 ust. I I ustawy Prawo zam6wief publicznych ka2dy z Wykonawc6w, kt6ry
zloZyl ofertg winien w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powy2szej
informacji, przekazad Zamawiajqcemu oSwiadczenie o przynalehnoSci lub braku przynaleZno6ci do tej
samej grupy kapitalowej z innymi wykonawcami, kt6rzy zloiryli oferty, zgodnie z zal4cznikiem nr 6 do
SIWZ. Wraz ze zloheniem oSwiadczenia Wykonawca mo2e przedstawi6 dowody, 2e powiqzania z

innym Wykonawc4 nie prowadz4 do zakl6cenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia.

Na sfinansowanie II czgScizam6wienia Zamawiaj1cy zamierzaprzeznaczyl kwotg 51 666,58 zl brutto.
W niniejszym postgpowaniu oferty zlo\li nastgpuj4cy wykonawcy:

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Cena

lztl
Wasa krvterium
COM Michal Karczewski
ul. Rembieliriska3/8

l.

Krvterium
Termin
Okres gwarancji
realizacji
Imiesi4cel
Idni
kalendarzowel

60'/.
44 025,58

200h
7

20o/o

36 -stacje robocze

imonitory

24

03-343 Warszawa

-pozostaty

sorzet

,,

Syntis Sp. z o.o.

39

829,02

14

ul. Ciolkowskiego I l/1
l5-523 Grab6wka

-stacje
60robocze i

monitory

36

-pozostaty

sprzgt
Na podstawie art.24 ust. I I ustawy Prawo zam6wiefi publicznych ka2dy z Wykonawc6w, kt6ry
zloiryl ofertg winien w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powy2szej
informacji, przekazal Zamawiajqcemu o6wiadczenie o prrynalehno6ci lub braku prrynaleznoSci do tej
samej grupy kapitalowej z innymi wykonawcami, kt6rzy zloiryli oferty, zgodnie z zal4cznikiem nr 6 do
SIWZ. Wraz ze zloleniem o6wiadczenia Wykonawca mo2e przedstawid dowody, Le powi1zania z
innym Wykonawc4 nie prowadz4 do zakl6cenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia.

Na sfinansowanie III czg6ci zam6wienia Zamawiaj4cy zamierza przeznaczyt kwotg 118333,42 zl
brutto.

W niniejszym postgpowaniu oferty zloiryli nastgpuj4cy wykonawcy:

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Cena

lztl

I

Waga kryterium
ABPLANALP Sp. z o.o.
ul. Kostrzyriska 36
02-979 Warszawa

60"h

ttz

987,80

Kryterium
Termin
Okres gwarancji
realizacji
Imiesi4ce]
[dni
kalendarzowel
20"h
20.h
30
36 -symulator
36
24

-

tokarki

oprogramowanie
dydaktyczne

Napodstawieart.24 ust. ll ustawyPrawozam6wieripublicznych kaildy zWykonawc6w,kt6ry
zloLyl oferlg winien w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej pou,y2szej
informacji, przekazac Zamawiaj4cemu o5wiadczenie o prrynale2noSci lub braku przynale2noSci do tej
samej grupy kapitalowej z innymi wykonawcami,kt6rzy zloLyli oferty, zgodnie z zal4cznikiem nr 6 do
SIWZ. Wraz ze zlozeniem o6wiadczenia Wykonawca moZe przedstawi6 dowody, 2e powi4zania z
innym Wykonawc4 nie prowadz4 do zakl6cenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia.
POUCZENIE

Formg oSwiadczenia, o kt6rym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, (oSwiadczenie
dotyczqce przynalelnoSci do grupy kapitalowej) okresla rozporz1dzenie Ministra Rozwoju z

dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakich mohe Lqda(, zamawiaj4cy od
wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). Zgodnie
z $ 14 ust. I oSwiadczenia, o kt6rych mowa w rozporz4dzeniu dotycz4ce wykonawcy i innych
podmiot6w, na kt6rych zdolnoSciach lub sytuacji polega wykonawcanazasadach okre6lonych
w art. 22austawy oraz dotycz4ce podwykonawc6w, skladane s4 w oryginale. OSwiadczenie o
przynalelnoSci do grupy kapitalowej ,niezaleZnie od regulacji ustawowej (art. 24 ust.l I ustawy
Pzp) okreSlone jest w $ 5 pkt 10 ww. rozporzqdzenia. Tym samym, przywolany $ 14 ust. I
rozporuqdzenia reguluj4cy formg oSwiadczeri i dokument6w skladanych przez wykonawcg w
postgpowaniu o udzieleniu zam6wienia publicznego odnosi sig r6wnie2 do oSwiadczenia
doty c zqc e go pr zy nalelno S c i do grup y k ap italowej .
Zgodnie z interpretacj4 Urzgdu Zamowiert Publicznych zapisu art.24 ust.ll ustawy prawo
zam6wief publicznych, w przypadku zlolenia tylko jednej oferfy nie zlo2enie w wymaganym terminie
(3 dni od dnia zamieszczenia informacji o Wykonawcach) oSwiadczeniaoprrynaleZnoSci lub braku
przynalehnoSci do tej samej grupy kapitalowej nie wywoluje dla Wykonawcy ujemnych skutk6w
prawnych.

