
Biała, 20.03.2017 r.
GKZP.271.2.3.2017

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKZP.271.2.3.2017. Nazwa 
zadania: „Dostawa 46 komputerów stacjonarnych i 5 laptopów do 10 jednostek samorządu 
terytorialnego na terenie Województwa Opolskiego w ramach projektu „Innowacyjna jakość obsługi 
inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów 
obsługi interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji publicznej”.

Na mocy art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Biała informuje, co następuje:

Otwarcie ofert nastąpiło dnia 17.03.2017 r. o godz. 9:15 w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miejski w 
Białej, pokój nr 3.
Kwota, jaką Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 158 670,00 zł 
brutto.

Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty:

Lp. Nazwa 
Wykonawcy

Cena brutto Okres 
gwarancji 
komputery 
stacjonarne

Okres gwarancji 
komputery 
przenośne

Okres 
gwarancji 
monitory

Termin realizacji
zamówienia

Warunki płatności

1 CEZAR Cezary 
Machnio i Piotr 
Gębka sp. z o.o. ul. 
Wolności 8 lok.4 
26-600 Radom 

135 576,75 zł 36- mcy 36-mcy 36-mcy 5 dni 
roboczych

Zgodnie z zapisami
SIWZ i zał. nr 6 do
SIWZ – projektem 
umowy

2 P.P.H.U. 
„PIOMAR” sp. z 
o.o. Michałowice 
169, 49-314 
Pisarzowice 

167 006,94 zł 36-mcy 36-mcy 36-mcy 10 dni 
roboczych

3 PRZP Systemy 
Informacyjne sp. z 
o.o. ul. Kilińskiego 
6, 28-230 Połaniec

128 601,42 zł 36-mcy 36-mcy 36-mcy 5 dni 
roboczych

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy pzp,  wykonawca – w terminie 3 dni od dnia przekazania, opublikowania  niniejszej

informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności  lub braku przynależności  do tej samej grupy

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o

udzielenie zamowienia. 

Sporządziła: Katarzyna Sajonz, tel. 77 438 85 59


