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Warszawa,  13 grudnia 2019 r. 
Departament Zamówień Publicznych 
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993200/271/IN-987/2019 
 
 

Do wszystkich zainteresowanych 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup i dostawę klipsów 
archiwizacyjnych, znak postępowania: TZ/271/44/19. 

 
 

Informacja z otwarcia ofert 
 
 
 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający przedstawia informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w 

dniu 13.12.2019 r. o godzinie 09:30 w siedzibie Zamawiającego. 

1. Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 421 200,00 zł 

brutto w tym:    

 w części A - 259 200,00 zł 

 w części B - 162 000,00 zł 
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2. Zestawienie Wykonawców oraz ofert złożonych w terminie:  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami pkt. 4.4.2.1. Specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć  – 

w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego niniejszej informacji 

z otwarcia ofert – oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć 

wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

Powyższe oświadczenie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, 

należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, 

Departament Zamówień Publicznych.  

 

Lp. Nazwa (firma) 
i adres wykonawcy 

Część zamówienia 
na którą 

Wykonawca złożył 
ofertę oraz 

zaoferowana cena 
oferty w PLN brutto 

Termin wykonania 
zamówienia 

Okres 
gwarancji 

Warunki płatności 
zawarte w ofercie 

1. 

Konsorcjum Biuro 
Klub Sp. z o.o. 
ul. Ks. Hugona 
Kołłątaja 4 
05-092 Łomianki 

Oferta złożona: 
w części A w kwocie  
217 710,00 zł 
w części B  w kwocie 
138 375,00 zł 

Zgodnie 

z postanowieniami 

SIWZ 

Nie 
dotyczy 

Zgodnie 

z postanowieniami 

SIWZ  

2. 

KOMI PARTNER 
Magdalena Gosk 
Ul. Starowiejska 14 
05-340 Kołbiel 

Oferta złożona: 
w części A w kwocie  
233 392,50 zł 

Zgodnie 

z postanowieniami 

SIWZ 

Nie 
dotyczy 

Zgodnie 

z postanowieniami 

SIWZ  


