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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

Podmiot, któremu Zamawiający tj. Powiat Myśliborski, ul Spokojna 13, 74-300 

Myślibórz powierzył prowadzenie postępowania pn.: „Wykonanie cyfrowych kopii materiałów 

zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym wraz z zasileniem 

danych – część II” o nazwie: Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego,  

po otwarciu ofert, które odbyło się w dniu 26.09.2016 r. punktualnie o godz. 11:00  

w budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu ul. Spokojna 13 w pokoju nr 22 (parter), 

na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) przekazuje poniżej informacje, o których 

mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 

80.000 zł brutto. 
 

Wpłynęły oferty od następujących wykonawców: 

 

Lp. 

Firma (nazwa) lub 

nazwisko oraz adres 

wykonawcy 

Cena 

oferty 

zł/brutto 

Termin wykonania Okres gwarancji Warunki płatności 

1 

OPEGIEKA Sp. z o.o. 

Al. Tysiąclecia 11 

82-300 Elbląg 

84.950,00 

Objęty specyfikacją 

istotnych warunków 

zamówienia zakres 

przedmiotu zamówienia 

zrealizujemy w terminie 

do dnia 2016-12-15  

Oferowany okres 

gwarancji i rękojmi 

na przedmiot 

zamówienia  

60 miesięcy  

Oświadczamy, że 

akceptujemy warunki 

płatności przedstawione przez 

Zamawiającego tj.:  

30 dni od dnia otrzymania 

faktury przez Zamawiającego 

2 

O&S Computer-Soft 

Sp. z o.o. 

ul. Żwirki i Wigury 

 8-12 

58-301 Wałbrzych 

78.000,00 

Objęty specyfikacją 

istotnych warunków 

zamówienia zakres 

przedmiotu zamówienia 

zrealizujemy w terminie 

do dnia 2016-12-15  

Oferowany okres 

gwarancji i rękojmi 

na przedmiot 

zamówienia  

60 miesięcy 

Oświadczamy, że 

akceptujemy warunki 

płatności przedstawione przez 

Zamawiającego tj.:  

30 dni od dnia otrzymania 

faktury przez Zamawiającego 

3 

Geokart-International 

Sp. z o.o. 

ul. Wita Stwosza 44 

35-113 Rzeszów 

97.170,00 

Objęty specyfikacją 

istotnych warunków 

zamówienia zakres 

przedmiotu zamówienia 

zrealizujemy w terminie 

do dnia 2016-12-15  

Oferowany okres 

gwarancji i rękojmi 

na przedmiot 

zamówienia  

60 miesięcy  

Oświadczamy, że 

akceptujemy warunki 

płatności przedstawione przez 

Zamawiającego tj.:  

30 dni od dnia otrzymania 

faktury przez Zamawiającego 

4 
GISPRO Sp. z o.o. 

ul. Teofila Firlika 19 

71-637 Szczecin 

93.972,00 

Objęty specyfikacją 

istotnych warunków 

zamówienia zakres 

przedmiotu zamówienia 

zrealizujemy w terminie 

do dnia 2016-12-15  

Oferowany okres 

gwarancji i rękojmi 

na przedmiot 

zamówienia  

60 miesięcy 

Oświadczamy, że 

akceptujemy warunki 

płatności przedstawione przez 

Zamawiającego tj.:  

30 dni od dnia otrzymania 

faktury przez Zamawiającego 

 


