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Informacja z otwarcia ofert

dotyczy:. Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia w Zespole Szkół nr 1
im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu w ramach projektu pn.: "Umiejętności, kwalifikacje
i praca" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi
priorytetowej X "Edukacja dla rozwoju regionu", działania 10.3 "Doskonalenia zawodowe",
poddziałania 10.3.1 "Doskonalenia zawodowe uczniów"

W dniu 07.08.2020 r. o godz. 11:00 upłynął termin składania ofert dotyczących sprawy
I

ZS/343/2/20. W dniu 07.08.2020 r. o godz. 11.30 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 0.16
odbyło się publiczne otwarcie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W części jawnej w obecności O przedstawicieli
Wykonawców Komisja zbadała nienaruszalność kopert i ich zewnętrzny wygląd. Wpłynęła 1 oferta.
Przewodniczący Komisji Przetargowej bezpośrednio przed otwarciem ofert na podstawie art. 86.
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843
z późno zm.) podał kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
tj: 67.341,34 zł. (słownie: sześćdziesiqt siedem tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych trzydzieści
cztery grosze)

Do upływy terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty:

Lp. Nazwa oferenta Data złożenia Cena ofertowa Termin dostawy Gwarancja
(firmy) oferty brutto

1. PHU "BMS" Sp. J. 06.08.2020 r. 80.912,38 zł 14 dni 48 m-cy
Z. Bielecki kalendarzowych

ul. Staszica 22

82-500 Kwidzyn

Jednocześnie zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, wykonawca, który
złożył ofertę, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenie przez zamawiającego na stronie internetowej
niniejszej informacji, zobowiązany jest przekazać zamawiającemu w oryginale oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
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