Poznań, 19 grudnia 2016 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu fizyko-chemicznego pomiarowego i laboratoryjnego
dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu o nr ZP/058/16.
I.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020), Zamawiający zamieszcza informacje z
otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu tj.:
1. Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to
539.999,52 zł brutto i dzieli się jak poniżej:
Kwota brutto na część
A
B
Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na
221 675,52
sfinansowanie części zamówienia:

200 859,00

C

117 465,00

2. Zamawiający przedstawia firmy, adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:
Dla części A
Wykonawca
Oferta nr 2:
MS Spektrum SZKOLMOWSKI Sp.J.
ul. Lubomira 4/4
04-002 Warszawa

Cena w PLN
(brutto)

240.125,52

Okres
gwarancji

Termin wykonania
zamówienia

Warunki płatności

24 miesiące

Przedmiot zamówienia w danej
części musi być zrealizowany w
nieprzekraczalnym terminie do
12 tygodni liczonych od 2
stycznia 2017 r. lub od daty
zawarcia umowy (w zależności
od tego, który z tych terminów
wystąpi później)

przelewem na podstawie
faktur VAT w terminie 30 dni
od daty doręczenia
Zamawiającemu
prawidłowej i zgodnej z
umową faktury VAT

Okres
gwarancji

Termin wykonania
zamówienia

Warunki płatności

24 miesiące

Przedmiot zamówienia w danej
części musi być zrealizowany w
nieprzekraczalnym terminie do
12 tygodni liczonych od 2
stycznia 2017 r. lub od daty
zawarcia umowy (w zależności
od tego, który z tych terminów
wystąpi później)

przelewem na podstawie
faktur VAT w terminie 30 dni
od daty doręczenia
Zamawiającemu
prawidłowej i zgodnej z
umową faktury VAT

Dla części B
Wykonawca
Oferta nr 2:
MS Spektrum SZKOLMOWSKI Sp.J.
ul. Lubomira 4/4
04-002 Warszawa

Cena w PLN
(brutto)

182.409,00

al. Niepodległości 10,
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NIP: 777-00-05-497
REGON 00000-1525

Dla części C
Wykonawca
Oferta nr 1:
Selwa Sp. z o.o.
ul. Okopowa 56 lok. 243
01-042 Warszawa

II.

Cena w PLN
(brutto)

117.465,00

Okres
gwarancji

Termin wykonania
zamówienia

Warunki płatności

12 miesięcy

Przedmiot zamówienia w danej
części musi być zrealizowany w
nieprzekraczalnym terminie do
12 tygodni liczonych od 2
stycznia 2017 r. lub od daty
zawarcia umowy (w zależności
od tego, który z tych terminów
wystąpi później)

przelewem na podstawie
faktur VAT w terminie 30 dni
od daty doręczenia
Zamawiającemu
prawidłowej i zgodnej z
umową faktury VAT

Ponadto, Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawcy przekazują
Zamawiającemu w formie pisemnej wypełniony Zał. nr 4 do SIWZ (Oświadczenie o przynależności
lub nie przynależności do tej samej grupy kapitałowej) w terminie 3 dni od zamieszczenia przez
Zamawiającego na stronie internetowej powyższych informacji.
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