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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
PN.í.2020 w ramach realizacii pľojektu ,,Gyfrowa szkďa w Bi!czy''

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamlwień publicznych (Dz' U. z2019 poz' 1843
zplŻn. zm.), zwanejdalej ustawą Pzp,Zamawiający podaje informacje z otwarcia ofert:
1. ZamawiĄący zamierza przezna;zyl kwotę:

a. 164 880'00 zł brutto na sfinansowanie zamÓWienia w części l: dostawa i instalacja w Szkole Podstawowej
im. ks' Piotra Ściegiennego w Bilczy, fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i urządzeń TlK wraz
z oprogramowaniem oraz przeszkolenie Z zakresu obďugi sprzętu i urządzeń TlK;

b' 27 320,00 zł brutto na sfinansowanie zamlwienia W częŚci ll: dostawa i instalacja w Szkole Podstawowej
im. ks. Pĺotra Ścĺegiennego w Bilczy, fabrycznie nowych kurslw e-learningowych, licencji platformy e-
learningowej, administracja platformą i szkolenie z jej obsługi.

Zamawiający przypomina, Że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, W terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej powyższych informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynaleŻności lub braku przynależnoŚci do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji ĺ konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) - wzlr oświadczenĺa stanowi
załącznik nr 5 do slwz. Wrazze złoŻeniem oŚwiadczenia Wykonawca moŻe przedstawić dowody, Że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłlcenia konkurencjiw postępowaniu o udzielenie zamlwienia.
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2. ofert w teľminie:
Nr

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy Termin
złoŻenia ofefty

Cena oferty
brutto W

części l
zamlwienia

Termin
wykonania
zamlwienia w
części l

Cena oferty
bruttow
częścill
zamlwienia

1 CEZAR Cezary Machnio i Pĺotr
Gębka Sp' z o.o., ul. Wolności 8
lok.4, 26-600 Radom

07.10.2020 r.,

godz. 16:00
181 317,75 zł do 2 tygodní' tj.

do 14 dni
włącznie

0,00 zł
Oferta nie
dotyczy
częŚci ll

zamlwienia
2 Perfektus Plus Sp. z o.o., ul.

Maliklw 150D, 25-639 Kielce
08.10.2020 r.,

godz. 08:20
161 973,16 zł do 2 tygodni, tj.

do 14 dni
włącznie

28 917,30 zł

3 AV MULTIMED|A Małysz i Spółka
Sp' J., ul. Głowackiego717,
25-368 Kielce

08.10.2020 r.,

godz. 08:53
186 075'59 zł do 2 tygodni, tj.

do 14 dni
włącznie

0,00 zł
Oferta nie
dotyczy
częŚcill
zamówienia

3. Warunki płatnoŚcizostały okreŚlone przezZamawiającego w Specyfikacji lstotnych Warunklw Zamlwienia.


