
  

Projekt „Młodzi kreatorzy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

 

     Modliborzyce, dnia 28.01.2019 r. 

 

 
INW.271.1.3.2019 

Informacja z otwarcia ofert 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający - Gmina Modliborzyce przekazuje informacje            

z otwarcia ofert, dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

zadanie pn.: Dostawa sprzętu w ramach projektu „Młodzi kreatorzy”. 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  wynosi 261 703,00 zł 

brutto. 

 

W terminie do dnia 28.01.2019 r. do godz. 9:00 złożono następujące oferty: 
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 Nazwa (firmy)  

oraz adres 

 Wykonawcy 

Cena  

ofertowa 

 brutto  

(zł) 

Gwarancja 

 

Termin dostawy 

przedmiotu 

zamówienia 

liczony w dniach 

kalendarzowych 

od dnia zawarcia 

umowy  

Warunki 

płatności 

1. 

Web-Profit  

Maciej Kuźlik 
Spokojna 18  

41-940 Piekary Śląskie 

295 888,80 60 miesięcy 

czas dostawy 

przedmiotu 

zamówienia 

skracając termin          

o 12 dni 

kalendarzowych od 

daty zawarcia 

umowy – oferta nie 

zgodna z treścią 

SIWZ 

określone      

w SIWZ 

2. 

ALLTECH 

 spółka jawna 

Zdzisław Pająk,  

Artur Pająk 

ul. Spółdzielcza 33 

09-407 Płock 

261 690,56 60 miesięcy 

czas dostawy 

przedmiotu 

zamówienia 

skracając termin        

o 5 dni 

kalendarzowych od 

daty zawarcia 

umowy 

określone      

w SIWZ 
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3. 

Wilanka sp. z o.o. 

ul. Lindleya 16 

02-013 Warszawa 

279 784,79 60 miesięcy 

czas dostawy 

przedmiotu 

zamówienia 

skracając termin             

o 5 dni 

kalendarzowych od 

daty zawarcia 

umowy 

określone      

w SIWZ 

4. 

ARRIS COMPUTER 

Tomasz Stolarek 

ul. Polna 21 

24-100 Puławy 

 261 681,23 60 miesięcy 

czas dostawy 

przedmiotu 

zamówienia 

skracając termin           

o 5 dni 

kalendarzowych od 

daty zawarcia 

umowy 

określone      

w SIWZ 

5. 

CEZAR Cezary Machnio  

i Piotr Gębka Sp. z o.o. 

ul. Wolność 8 lok. 4 

26-600 Radom 
257 654,25 60 miesięcy 

czas dostawy 

przedmiotu 

zamówienia 

skracając termin            

o 5 dni 

kalendarzowych od 

daty zawarcia 

umowy 

określone      

w SIWZ 

6. 

F.H.U. „Horyzont” 

Krzysztof Lech 

ul. 11 Listopada 21 

38-300 Gorlice 
258 070,05 60 miesięcy 

czas dostawy 

przedmiotu 

zamówienia 

skracając termin           

o 5 dni 

kalendarzowych od 

daty zawarcia 

umowy 

określone      

w SIWZ 


