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INFORMACJE ODCZYTANE NA OTWARCIU OFERT
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych
polegaj4cych na modernizacji i rozbudowie sieci komputerowej LAN w budynku Starostwa
Powiatowego w Sok6lce.
Zarzqd Powiatu Sok6lskiego, jako Zamawral4cy, w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy z dnia29
stycznia 2004 t Prawo zam6wiefi publicznych (d. Dz. IJ. z 2017 r., poz. 1579 ze ztn.), przekazuje
poniZej informacje z publicznej sesji otwarcia ofert zlo2onych w przedmiotowym postgpowaniu,
kt6ra odbyta siE 20 marca 2018 r. o godzinie 14:00.
Na sfinansowanie w/w zam6wieniaZamawiaj4cy zamierzaprzeznaczyd kwotE 148 000 zt brutto.

W niniejszym postgpowaniu oferty zlozyli nastgpuj4cy wykonawcy:

Kryterium
Nazwa (firma) i adres

Cena (zl)

Wykonawcy

l.

Centrum Informatyki

119 925,00

Okres gwarancji
systemowej dla
okablowania
strukturalnego (lata)

Of.r"t gt-r.un.ii alu
dedykowanej instalacj i
elektrycznej i instalacji
telefon icznej (m iesiqce)

60

,,ZETO" S.A.
ul. Skorupska 9
l5-048 Biatystok
EL-SERWIS

r69 986.00

J6zef Sarosiek
ul. Polna 27
l6-100 Sok6lka
Przedsigbiorstwo

Telekomunikacyjne
TELESIS sp. z o. o.
ul. Legion6w 115
05-200 Wolomin - Lider
Konsorcjunr

LEVEL340 sp. z o. o.
ul.Krzylowki 28cl2l
03-193 WarszawaCzlonek Konsorcjunt

312 420,00

72

ELEKTRO Karol
Kleszczewski
ul. Kominek 4/2
15-342 Biatystok

4.

153 1 10,04

25

72

Na podstawie art. 24 ust. 1l ustawy Prawo zam6wieri publicznych kazdy z Wykonawc6w,

kt6ry zlozry\ ofertg winien w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
powy2szej informacji, przekaza1 Zamawiaj4cemu oSwiadczenie

o

internetowej

przynale2noSci

lub

braku

tej samej grupy kapitalowej z innymi wykonawcami, kt6rzy z\ofili oferty,
zalqcznlkiem nr 7 do SIWZ. Wraz ze zlozeniem oSwiadczenia Wykonawca mohe

prrynaleanoSci do

zgodnie

z

przedstawid dowody, 2e powiqzania z innym Wykonawc4 nie prowadz1 do zakl6cenia konkurencji

w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia.
OSwiadczenia sklada sig w oryginale.

Gud'

