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Pabianice dn. 04.12.2018 r. 
.................................................. 
                         pieczątka 
 

ZS3.271.2.2018 
................................................. 
                      znak sprawy 

 
 

 
Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic działając na podstawie art. 

86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2018 r. 1986 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz 
oprogramowania w ramach projektu „Staże zawodowe drogą do kariery”” przeprowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 03.12.2018 r. o godzinie 1015 dokonano jawnego 
otwarcia złożonych ofert. 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert poinformowano, że na sfinansowanie zamówienia 
zamawiający zamierza przeznaczyć na część 1 kwotę 121276,00 zł (słownie złotych: sto 
dwadzieścia jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 00/100), na część 2 kwotę 
74000,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100). 
Następnie poinformowano obecnych wykonawców, że w ramach prowadzonego 
postępowania w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
wpłynęły cztery oferty, natomiast po terminie nie wpłynęła żadna oferta. 
Otwarte zostały cztery oferty: 
 
I. OFERTA NR 1 
1. Nazwa firmy 

Adres firmy 
- MPC Paweł Oleksiewicz 

ul. Podrzeczna 38 
99-300 Kutno 

2. Cena oferty z VAT - 113556,80 zł  
3. Termin wykonania zamówienia - Wymaganym terminem realizacji zamówienia 

jest jego wykonanie w ciągu 14 dni od daty 
podpisania umowy 

4. Okres gwarancji - Gwarancja zgodna z §32 Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz dodatkowa 
gwarancja na dostawy określone w § 3 pkt 1 ppkt 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 10 – 36 miesięcy 

5. Warunki płatności - określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia - § 2 wzoru 
umowy. 

 
II. OFERTA NR 2 
1. Nazwa firmy 

Adres firmy 
- WEB-PROFIT Maciej Kuźlik 

ul. Spokojna 18 
41-940 Piekary Śląskie 

2. Cena oferty z VAT - 112273,00 zł  
3. Termin wykonania zamówienia - Wymaganym terminem realizacji zamówienia 

jest jego wykonanie w ciągu 14 dni od daty 
podpisania umowy 

4. Okres gwarancji - Gwarancja zgodna z §32 Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz dodatkowa 
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gwarancja na dostawy określone w § 3 pkt 1 ppkt 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 10 – 36 miesięcy 

5. Warunki płatności - określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia - § 2 wzoru 
umowy. 

 
III. OFERTA NR 3 
1. Nazwa firmy 

Adres firmy 
- Przedsiębiorstwo Optimus Sp. z o.o. 

ul. Jana Pawła II 84k 
98-200 Sieradz 

2. Cena oferty z VAT - 107686,42 zł  
3. Termin wykonania zamówienia - Wymaganym terminem realizacji zamówienia 

jest jego wykonanie w ciągu 14 dni od daty 
podpisania umowy 

4. Okres gwarancji - Gwarancja zgodna z §32 Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz dodatkowa 
gwarancja na dostawy określone w § 3 pkt 1 ppkt 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 10 – 36 miesięcy 

5. Warunki płatności - określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia - § 2 wzoru 
umowy. 

 
IV. OFERTA NR 4 
1. Nazwa firmy 

Adres firmy 
- PWH WIP Małgorzata Szczepanik - 

Grzywocz 
ul. Wł. Reymonta 23 
44-200 Rybnik 

2. Cena oferty z VAT - 111164,60 zł  
3. Termin wykonania zamówienia - Wymaganym terminem realizacji zamówienia 

jest jego wykonanie w ciągu 14 dni od daty 
podpisania umowy 

4. Okres gwarancji - Gwarancja zgodna z §32 Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz dodatkowa 
gwarancja na dostawy określone w § 3 pkt 1 ppkt 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 10 – 36 miesięcy 

5. Warunki płatności - określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia - § 2 wzoru 
umowy. 

 
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 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 
na druku zgodnym z treścią załącznika nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

                                                                                        
Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 

 
/-/ Agnieszka Kulpińska – Górska 


