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Polkowice, dnia 30 maja 2018 r.  

Nr sprawy: ZS.II.251.5.2018 

        WSZYSCY WYKONAWCY      

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 

nr 560194-N-2018 w dniu 21.05.2018 r.,  w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki 

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach 

Zadanie 6: Dostosowanie wybranych pracowni Zespołu Szkół w Polkowicach do wymogów nowoczesnej 

edukacji zawodowej - zakup wyposażenia pracowni elektrotechniki i elektroniki, montażu i konserwacji 

maszyn i urządzeń elektrycznych w ramach Działania 4”, 

 w ramach realizacji projektu pn.:  

„Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w 

Polkowicach poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy 

zawodowej” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

INFORMACJA  

z otwarcia ofert 

 

Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 

ustawy  z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi 

zmianami), przekazuje informację z otwarcia ofert w ww. postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego: 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ogółem  390.521,91 zł. 

brutto; 

2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie: 

a) Oferta nr 1: STERCONTROL  Marek Grdeń, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław; 

3. Cena, termin dostawy, okres gwarancji, zawarte w ofertach: 

Nr 

Oferty 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 

KRYTERIUM nr 

1 

KRYTERIUM 

nr 2 

KRYTERIUM 

nr 3 

Cena oferty brutto Termin dostawy 
Okres 

gwarancji  

 

1 

 

STERCONTROL  Marek Grdeń  

ul. Ostrowskiego 7 

53-238 Wrocław 

389.506,56 zł. do 83 dni 

 

24 miesiące 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmzyhezta
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmzyhezta
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Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy prawo zamówień 

publicznych, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji, 

przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23.  

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  

   im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach 

 

                mgr Zbigniew Gołębiowski  

 


