Rogów, 20.10.2017 r.

GMINA ROGÓW
nr referencyjny sprawy OKS.271.08.2017

Do Wykonawców Postępowania Przetargowego

Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu
Dot.: postępowania dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonanie dostaw dla zadania pn.: „Europa w szkole - uczeń w Europie”
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia
600904-N-2017., w dniu 12.10.2017 r.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia kwotę:
Część 1. Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rogowie do
zajęć z j. angielskiego – wartość w zł: 4 800,00 zł brutto.
Część 2. Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć z j. angielskiego i matematyki.
wartość w zł: 15 200,00 zł brutto.
Część 3. Dostawa i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Rogowie w sprzęt TIK do prowadzenia
zajęć edukacyjnych – wartość w zł: 104 800,00 zł brutto.
Część 4. Dostawa, montaż i konfiguracja infrastruktury sieciowej.
wartość w zł: 25 090,00 zł brutto.
Część 5. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do zajęć.
wartość w zł: 16 650,00 zł brutto.
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych, (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie
dostaw dla zadania pn.: „Europa w szkole - uczeń w Europie” wpłynęły następujące oferty:
Część 1. Brak oferty
Część 2. Brak oferty
Część 3. Brak oferty
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Część 4.

Lp.
1
2

Nazwa Wykonawcy
SALTAR Marcin Wroński
Ul. Barwinek 5/26, 25-150 Kielce
KNS Przemysław Wielgo
Ul. Młoda 53, 25-619 Kielce

Cena oferty
brutto
(zł)

Zabezpieczenie
należytego
wykonania umowy
(%)

63 099,00

10

47 355,00

10

Część 5. Brak oferty
Pozostałe
informacje
dotyczące
ceny,
terminu
wykonania
zamówienia,
warunków płatności (art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych) określone zostały przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Każdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże zamawiającemu oświadczenie
w oryginale o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Oświadczenie musi być aktualne na dzień
składania ofert. Wraz z oświadczeniem Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Wójt Gminy
Daniel Kołada
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