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Centrum Kształcenia Zawodowego      Racibórz, 12.03.2018r. 

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” 

w Raciborzu 

ul. Zamkowa 1 

47-400 Racibórz 

Nr CKZiU2.26.07.18 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: 

DOSTAWĘ DOPOSAŻENIA PRACOWNI MASZYN, URZĄDZEŃ I INSTALACJI 

ELEKTRYCZNYCH 

w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie 

Raciborskim – CKZiU nr 2 „Mechanik” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 

2014 – 2020, priorytet IX – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 – Dostosowanie oferty 

kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, 

Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego. 

 

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 154 930,00 zł brutto,                

w tym dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych. 

 

2. Kwota na sfinansowanie Części I zamówienia w wysokości 61 950,00 zł brutto, 

2.1 Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 09.03.2018r. godz. 12:00 wpłynęły 2 oferty na 

część I w/w postępowania. 

2.2 Nazwy firm oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz informacje dotyczące ceny, 

terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

Część I - Meble 

Nr 
oferty Nazwa firmy i adres Cena oferty brutto 

Termin wykonania 
zamówienia 

Okres gwarancji 
Warunki 
płatności 

1 

Tronus Polska Sp. z o.o. 

ul. Ordona 2a 
01-237 Warszawa 

58 353,66 zł do 30 dni 36 miesięcy 
Zgodnie z 
wzorem 
umowy 

 
2 
 

Przedsiębiorstwo Handlowo 
– Produkcyjne AKMA  
Zbigniew Podstawski 

ul. Długa 43 
33-132 Niedomice 

72 156,72 zł  do 60 dni 36 miesięcy 
Zgodnie z 
wzorem 
umowy 
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3. Kwota na sfinansowanie Części II zamówienia w wysokości 91 980,00 zł brutto, 

3.1 Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 09.03.2018r. godz. 12:00 wpłynęła 1 oferta na 

część II w/w postępowania. 

3.2 Nazwy firm oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz informacje dotyczące ceny, 

terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 

Część II – Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne 

 

Nr 
oferty Nazwa firmy i adres 

Cena oferty 
brutto 

Termin wykonania 
zamówienia 

Okres gwarancji 
Warunki 
płatności 

 
1 
 

ZAMTECH Zbigniew Sokolik 

ul. Mariańska 116 
47-400 Racibórz 

91 276,14 zł do 29 dni 36 miesięcy 
Zgodnie z 
wzorem 
umowy 

 

 
4. Kwota na sfinansowanie Części III zamówienia w wysokości 1 000,00 zł brutto,  

Część III – Drukarka laserowa, urządzenie wielofunkcyjne 

4.1 Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 09.03.2018r. godz. 12:00 nie wpłynęła żadna 

oferta na część III w/w postępowania. 

5.  W terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji Wykonawcy, 

którzy złożyli oferty zobowiązani są do złożenia oświadczenia o przynależności albo braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp 

zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 5 do SIWZ.  

 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje 

potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu. 

 

6. Oświadczenie winno zostać złożone w formie pisemnej i dostarczone do siedziby 

Zamawiającego na adres: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz, pokój nr 13 (sekretariat) – 

Budynek A, lub poprzez fax na nr faxu 032 415 33 88 wew. 322 lub e-mail: 

sekretariat@zsm.slask.pl z jednoczesnym niezwłocznym przesłaniem drogą pocztową na ww. 

adres Zamawiającego. 

 
 
dr Sławomir Janowski 

DYREKTOR 
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