
  
 
 
ZSAiGŻ.26.16.2020 
Przetarg nieograniczony na dostawę 70 szt. zestawów komputerów stacjonarnych z monitorem oraz 

oprogramowaniem systemowym i biurowe.  

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ AGOTECHNICZNYCH I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA 
W RADOMIU, 26-600 Radom, ul. Uniwersytecka 6, tel.: 48 331 09 01, e-mail: agroradom@wp.pl, www.agroradom.edu.pl 

 

Radom, dnia 09.07.2020 roku 

 

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 70 szt. zestawów komputerów stacjonarnych z 

monitorem oraz oprogramowaniem systemowym i biurowe.  

 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:   

Otwarcie ofert odbyło się w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w 

im. Władysława Stanisława Reymonta w Radomiu,  w dniu 09.07.2020r. o godz. 15:30.   

 

3. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 245 000,00 zł brutto (VAT 0%) w tym: 

 

4. Lista złożonych w terminie i otwartych ofert:  

 

 

NUMER 

OFERTY 

FIRMA (NAZWA) LUB NAZWISKO 

ORAZ 

ADRES WYKONAWCY 

CENA  

W ZŁ 
GWARANCJA 

TERMIN 

DOSTAWY 

1.  

 g. IT Solutions Michał Daszkiewicz  

Malina 62 

99 – 300 Kutno   

208 144,30  zł 4 lata   14 dni 

2.  

TECHNET sp. z o.o.  

ul. Żwirki i Wigury 38 lok. 7/8  

26 – 600 Radom 

216 285,30 zł 4 lata   14 dni 

3.  

MicroComp Sp. z o.o.  

ul. M.C. Skłodowska 14  

26-600 Radom 

210 700,00 zł 4 lata  14 dni 

4.  

Pecet Cafe Play Artur Kalbarczyk  

ul. Żeromskiego 66 

26 – 600 Radom     

229 950,00 zł 4 lata 14 dni 

5.  

ForTi Krzysztof Jurek  

ul. M. Skłodowskiej Curie 18/204 

26-600 Radom  

259 700,00 zł 4 lata  14 dni 



 
 

 

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.   

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

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

ustawy.  

 

 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia.  

Wzór oświadczenia stanowi załącznik do przedmiotowej informacji.     

 

 

 

 

         Dyrektor Szkoły  

         Paweł Frankowicz  
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......................................................... 

 

 

......................................................... 

 

 

………………………..……………..………… 

 (nazwa i adres wykonawcy) 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

Oświadczamy, że Firma/y, którą/e reprezentujemy 

1) nie należy do grupy kapitałowej *,  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 

z 2019r. poz. 369),  

z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu. 

2) należy do grupy kapitałowej * 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 369),  

z następującymi wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu: 

- …………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………..………………… 

* niepotrzebne skreślić 

Data:........................................................ 

.……...................................................................................... 

    (Podpis i pieczęć wykonawcy/osoby 

     uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 

 

 

  

 


