Piekary Śląskie, dnia 09.10.2019 r.

BZP. 271- 60/PG/19

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Zakup i dostawa 2 zestawów do eksperymentu – nauki przyrodnicze – geografii (wyposażenie
pracowni do nauczania metodą eksperymentu w zakresie nauk przyrodniczych) dla szkół: I Liceum
Ogólnokształcącego (Akademicki Zespół Szkół) i II Liceum Ogólnokształcącego (Zespół Szkół Nr
1) w Piekarach Śląskich, w ramach projektu „Piekarskie Licea na medal!” dofinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

1. W dniu 09.10.2019 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, przy ul. Bytomskiej 84
w 41-940 Piekarach Śląskich, odbyło się otwarcia ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
finansowanie zamówienia w wysokości: 9 740,00 zł.
3.

Łącznie wpłynęły 2 oferty, w tym:

a.

2 oferty zostały złożone w opakowaniach prawidłowo zamkniętych,

b.

0 ofert zostało złożonych w opakowaniach uszkodzonych lub otwartych,

c.

Opis naruszenia stanu ofert/y wraz z podaniem nazwy wykonawcy oraz jego adresu …………
................................................................................................................................................................

4.

2 oferty wpłynęły w terminie wyznaczonym na składanie ofert.

5.

0 ofert wpłynęło po terminie wyznaczonym na składanie ofert.

6.

0 ofert/y wycofano przed upływem terminu składania ofert.

7.

0 ofert, w których dokonano zmian przed upływem terminu składania ofert.

8.

Informacje o otwartych ofertach:

a.

liczba otwartych ofert: 2

b.

dane z otwartych ofert:

LP

1.

NAZWA
WYKONAWCY

Firma Handlowa
„SPEED” Piotr Czub

ADRES

Ul. Matejki 8 II
47-220 KędzierzynKoźle

CENA,
TERMIN DOSTAWY

TERMIN WYKONANIA,
WARUNKI PŁATNOŚCI

I Kryterium – cena brutto:
10 919,98 zł
- zgodnie z ofertą
II Kryterium – termin dostawy:
- 30 dni
31 do 35 dni kalendarzowych
I Kryterium – cena brutto:
10 550,00 zł

2.

CHEC- SPORT Anna
Chęć

Ul. Smołki 4
41-700 Ruda Śląska

II Kryterium – termin dostawy: - zgodnie z ofertą
- 30 dni
1 do 30 dni kalendarzowych

Na tym otwarcie ofert zakończono.
W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, oryginał oświadczenia o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

