
Ogłoszenie nr 580214-N-2018 z dnia 28.06.2018 r. 

 
Myślibórz, 09.07.2018 r. 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dzierżawa drukarek wraz z montażem, instalacją i kompleksową obsługą serwisowo–eksploatacyjną dla 

jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego”  Nr sprawy: CUW.131.59.2018.SrA   

 

 

Na podstawie art. art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami), Centrum 

Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego przekazuje informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Otwarcie ofert na: „Dzierżawę drukarek wraz z montażem, instalacją i kompleksową obsługą serwisowo–eksploatacyjną dla jednostek organizacyjnych Powiatu 

Myśliborskiego” odbyło się 9 lipca 2018 roku o godz. 10:30. 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 295.000,00 PLN brutto, w tym: Część nr 1: 127.000,00 

PLN brutto, Część nr 2: 168.000,00  PLN brutto 

 

Część nr 1 Dzierżawa drukarek wraz z montażem, instalacją i kompleksową obsługą serwisowo – eksploatacyjną dla 14 jednostek organizacyjnych Powiatu 

Myśliborskiego 

W terminie wpłynęły 4 oferty 

 

Nr  
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy 
Cena oferty 

(PLN) 
Czas usunięcia awarii  Termin wykonania zamówienia 

1 Anmit s.c.    
ul. Szarotki 3 
71 – 604 Szczecin 

203.635,10 Czas skutecznego usunięcia awarii wynosi poniżej 5 
godzin 

termin dostawy, montażu i instalacji urządzeń do 
4 tygodni od dnia podpisania umowy, termin 
obowiązywania umowy od dnia podpisania 
umowy do 31.12.2020 r. 

2 ATA SZCZECIN Sp. z o.o.    
ul. Granitowa 7a 
70 – 750 Szczecin 

154.877,42 Czas skutecznego usunięcia awarii wynosi poniżej 5 

godzin 
termin dostawy, montażu i instalacji urządzeń do 
4 tygodni od dnia podpisania umowy, termin 
obowiązywania umowy od dnia podpisania 
umowy do 31.12.2020 r. 

3 DIP Dziakiewicz i Wspólnicy Spółka Jawna    
ul. Budziszyńska 34 
70 – 023 Szczecin 

147.403,75 Czas skutecznego usunięcia awarii wynosi 4 godziny 55 

min. 
termin dostawy, montażu i instalacji urządzeń do 
4 tygodni od dnia podpisania umowy, termin 
obowiązywania umowy od dnia podpisania 
umowy do 31.12.2020 r. 

4 Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. 
ul. Muszkieterów 15 
02 – 273 Warszawa 

77.325,18 Czas skutecznego usunięcia awarii wynosi 5 godzin termin dostawy, montażu i instalacji urządzeń do 
4 tygodni od dnia podpisania umowy, termin 
obowiązywania umowy od dnia podpisania 
umowy do 31.12.2020 r. 
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Część nr 2 Dzierżawa drukarek wraz z montażem, instalacją i kompleksową obsługą serwisowo – eksploatacyjną dla Starostwa Powiatu w Myśliborzu 

W terminie wpłynęły 3 oferty 

Nr  
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy 
Cena oferty 

(PLN) 
Czas usunięcia awarii  Termin wykonania zamówienia 

1 Anmit s.c.    
ul. Szarotki 3 
71 – 604 Szczecin 

272.806,43 Czas skutecznego usunięcia awarii wynosi poniżej 5 
godzin 

termin dostawy, montażu i instalacji urządzeń do 
4 tygodni od dnia podpisania umowy, termin 
obowiązywania umowy od dnia podpisania 
umowy do 31.12.2020 r. 

2 ATA SZCZECIN Sp. z o.o.    
ul. Granitowa 7a 
70 – 750 Szczecin 

166.944,60 Czas skutecznego usunięcia awarii wynosi poniżej 5 

godzin 
termin dostawy, montażu i instalacji urządzeń do 
4 tygodni od dnia podpisania umowy, termin 
obowiązywania umowy od dnia podpisania 
umowy do 31.12.2020 r. 

3 Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. 
ul. Muszkieterów 15 
02 – 273 Warszawa 

173.245,50 Czas skutecznego usunięcia awarii wynosi 5 godzin termin dostawy, montażu i instalacji urządzeń do 
4 tygodni od dnia podpisania umowy, termin 
obowiązywania umowy od dnia podpisania 
umowy do 31.12.2020 r. 

 

 

 

 

 


