
 

PN/04/2018                     Żywiec, dnia 27.11.2018r. 

 

 

 Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) – zwanej dalej 

„ustawą pzp”, Zamawiający – Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu, w imieniu którego działa Bartłomiej Kruszyński, będący Partnerem spółki: RKW 

Kruszyński Wojciuch Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska, przedstawia informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 27.11.2018r., w 

postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy pn.: „Dostawa i montaż wyposażenia dla  pracowni mechatroniki 

samochodowej oraz pracowni elektrotechniki i elektroniki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych w ramach zadania pn.: „Modernizacja 

infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy””:  

 

Nr 

oferty 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy 

Cena brutto 

(PLN) 

Termin 

wykonania 
Okres gwarancji 

Warunki 

płatności 

1 IMD Paweł Wątroba, ul. Korfantego 11a/12, 59-400 Jawor. 173.430,00 
Do 25 stycznia 

2019 roku. 
24 m-ce 

Jednorazowo po 

prawidłowym 

wykonaniu 

przedmiotu 

umowy 

2 
eSzydłowski, Łukasz Szydłowski, ul. Towarowa 10 magazyn 7, 

49-300 Brzeg. 
129.150,00 

Do 25 stycznia 

2019 roku. 
60 m-cy 

Jednorazowo po 

prawidłowym 

wykonaniu 

przedmiotu 

umowy 

 

 Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację wskazanej części zamówienia: 203.686.87 PLN brutto. 

  



 

 Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszenia na stronie internetowej niniejszej 

informacji, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkr 23 ustawy pzp1.  

 

 

                                                           

1Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, iż istniejące między nimi 

powiązanie nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 


