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Znak:. ZP.1.2017               Olecko, dnia 13.10.2017 r. 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  
na dostawę maszyn, urządzeń i oprogramowania w ramach doposażenia bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Technicznych w Olecku 

 
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA – dostawa frezarki sterowanej numerycznie wraz z osprzętem i oprogramowaniem oraz panelu szkoleniowego do 

symulacji pracy obrabiarek CNC 
 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie CZĘŚCI I zamówienia 266.000,00 złotych brutto 
 

Numer 
oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena Termin wykonania 

zamówienia 
Okres 

gwarancji  Warunki płatności 

5 ABPLANALP Spółka z o.o. 
02-979 Warszawa, ul. Kostrzyńska 36 225.372,90 zł 

5 tygodni licząc  
od dnia podpisania 

umowy 

zgodny z 
wymaganiami 

zamawiającego 

21 dni licząc od dnia dostarczenia 
prawidłowo wystawionej faktury 

zamawiającemu 
 
 
 

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – dostawa przecinarki plazmowej CNC oraz sprężarki 
 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie CZĘŚCI II zamówienia 102.000,00 złotych brutto 
 

Numer 
oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena Termin wykonania 

zamówienia 
Okres 

gwarancji  Warunki płatności 

5 ABPLANALP Spółka z o.o. 
02-979 Warszawa, ul. Kostrzyńska 36 100.585,71 zł 

8 tygodni licząc  
od dnia podpisania 

umowy 

zgodny z 
wymaganiami 

zamawiającego 

21 dni licząc od dnia dostarczenia 
prawidłowo wystawionej faktury 

zamawiającemu 
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CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA – dostawa oprogramowania typu CAD/CAM 
 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie CZĘŚCI III zamówienia 10.000,00 złotych brutto 
 

Numer 
oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena Termin wykonania 

zamówienia 
Okres 

gwarancji  Warunki płatności 

1 DPS Software Spółka z o.o. 
02-676 Warszawa, ul. Postępu 6 9.800,00 zł 

4 tygodnie licząc  
od dnia podpisania 

umowy 

zgodny z 
wymaganiami 

zamawiającego 

21 dni licząc od dnia dostarczenia 
prawidłowo wystawionej faktury 

zamawiającemu 
 
 
 

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA – dostawa kamery termowizyjnej i wilgotnościomierza termowizyjnego 
 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie CZĘŚCI IV zamówienia 37.700,00 złotych brutto 
 

Numer 
oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena Termin wykonania 

zamówienia 
Okres 

gwarancji  Warunki płatności 

2 MERAZET Spółka Akcyjna 
60-203 Poznań, ul. J. Krauthofera 36 31.783,20 zł 

5 tygodni licząc  
od dnia podpisania 

umowy 

zgodny z 
wymaganiami 

zamawiającego 

21 dni licząc od dnia dostarczenia 
prawidłowo wystawionej faktury 

zamawiającemu 

3 Euro Pro Group Renata Gonet 
58-200 Dzierżoniów, ul. Jałowcowa 1 21.613,56 zł 

5 tygodni licząc  
od dnia podpisania 

umowy 

zgodny z 
wymaganiami 

zamawiającego 

21 dni licząc od dnia dostarczenia 
prawidłowo wystawionej faktury 

zamawiającemu 

4 EC TEST SYSTEMS Spółka z o.o. 
31-476 Kraków, ul. Lublańska 34 36.777,00 zł 

5 tygodni licząc  
od dnia podpisania 

umowy 

zgodny z 
wymaganiami 

zamawiającego 

21 dni licząc od dnia dostarczenia 
prawidłowo wystawionej faktury 

zamawiającemu 
 
 
 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy, którzy złożyli oferty na wykonanie CZĘŚĆI IV zamówienia 
zobowiązani są w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej przekazać zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (wzór oświadczenia stanowił załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia). Wykonawcy, którzy złożyli oferty na 
wykonanie CZĘŚCI I, CZĘŚCI II i CZĘŚCI III zamówienia, z uwagi na brak ofert innych wykonawców na wykonanie tych CZĘŚCI 
zamówienia, z obowiązku złożenia powyższego oświadczenia są zwolnieni. 

 


