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Ogłoszenie nr 566299-N-2018 z dnia 30.05.2018 r. 
Barlinek, dnia 19 czerwca 2018 r.  

 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Doposażenie pracowni dla zawodów w ramach 

utworzonego Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego”. 

 
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kpt. hm. 

Andrzeja Romockiego „Morro”, przekazuje informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych.  

Otwarcie ofert na „Doposażenie pracowni dla zawodów w ramach utworzonego Centrum 

kształcenia zawodowego i ustawicznego” odbyło się 19.06.2018 r. o godz. 15.15. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaka zamierza przeznaczyć 

na finansowanie zamówienia, w wysokości brutto: 

1. Część I Doposażenie pracowni dla zawodu mechanik samochodowy – 82 438,00 zł.  

2. Część II Doposażenie pracowni dla zawodu informatyk – 62 651,00 zł.  

3. Część III Doposażenie pracowni dla zawodu technik hotelarstwa – 43 151,00 zł.  

4. Część IV Doposażenie pracowni dla zawodu monter maszyn i urządzeń – 50 500,00 zł.  

Do momentu upływu terminu składania ofert wpłynęło 12 ofert. 

Nie było śladów otwierania ofert przez terminem. 

 

Następnie otworzone zostały złożone oferty i odczytano informacje na temat nazwy i siedziby 

Wykonawców, ceny brutto ofert (w zł.) a także terminy wykonania zamówienia zgodnie z poniższym 

zestawieniem: 

 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub 
nazwisko oraz 

adres wykonawcy 

Część przedmiotu 
zamówienia 

 

Cena 
brutto 

Termin wykonania 

1. 

Biuro Inżynieryjne 
Martex Marcin Puźniak 
Gorzeszów 19,              
58-405 Krzeszów 

Część I Doposażenie 
pracowni dla zawodu 
mechanik samochodowy 

- - 

Część II Doposażenie 
pracowni dla zawodu 
informatyk 

- - 

Część III Doposażenie 
pracowni dla zawodu 
technik hotelarstwa 

- - 

Część IV Doposażenie 
pracowni dla zawodu 
monter maszyn i urządzeń 

73 948,83 
Wykonanie przedmiotu 

zamówienia w terminie do 
31.07.2018 
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2. 

FHU Intersell 
Waldemar Płonka        
ul. Jesionowa 17a,        
42-525 Dąbrowa 
Górnicza 

Część I Doposażenie 
pracowni dla zawodu 
mechanik samochodowy 

-  - 

Część II Doposażenie 
pracowni dla zawodu 
informatyk 

77 348,19 
Wykonanie przedmiotu 

zamówienia w terminie do 
31.07.2018 

Część III Doposażenie 
pracowni dla zawodu 
technik hotelarstwa 

- - 

Część IV Doposażenie 
pracowni dla zawodu 
monter maszyn i urządzeń 

- - 

3. 

Zakład Usługowo-
Handlowy Elkot 
Krzysztof Kotkowski   
ul. 25 Czerwca 71,            
26-600 Radom  

Część I Doposażenie 
pracowni dla zawodu 
mechanik samochodowy 

-  - 

Część II Doposażenie 
pracowni dla zawodu 
informatyk 

- - 

Część III Doposażenie 
pracowni dla zawodu 
technik hotelarstwa 

- - 

Część IV Doposażenie 
pracowni dla zawodu 
monter maszyn i urządzeń 

70 744,68 
Wykonanie przedmiotu 

zamówienia w terminie 7 
dni od podpisania umowy 

4. 

KNS Przemysław 
Wielgo                          
ul. Młoda 53,                     
25-619 Kielce              

Część I Doposażenie 
pracowni dla zawodu 
mechanik samochodowy 

-  - 

Część II Doposażenie 
pracowni dla zawodu 
informatyk 

95 098,31 
Wykonanie przedmiotu 

zamówienia w terminie 7 
dni od podpisania umowy 

Część III Doposażenie 
pracowni dla zawodu 
technik hotelarstwa 

46 390,32 
Wykonanie przedmiotu 

zamówienia w terminie 7 
dni od podpisania umowy 

Część IV Doposażenie 
pracowni dla zawodu 
monter maszyn i urządzeń 

71 875,33 
Wykonanie przedmiotu 

zamówienia w terminie 7 
dni od podpisania umowy 

5. 

UNIGASTRO Barbara 
Puć                                  
ul. Międzyleska 6c,           
50-514 Wrocław 

Część I Doposażenie 
pracowni dla zawodu 
mechanik samochodowy 

-  - 

Część II Doposażenie 
pracowni dla zawodu 
informatyk 

- - 

Część III Doposażenie 
pracowni dla zawodu 
technik hotelarstwa 

43 746,18 
Wykonanie przedmiotu 

zamówienia w terminie do 
31.07.2018 

Część IV Doposażenie 
pracowni dla zawodu 
monter maszyn i urządzeń 

- - 

6. 
„COM” Michał 
Karczewski                        
ul. Rembielińska 3/8        

Część I Doposażenie 
pracowni dla zawodu 
mechanik samochodowy 

-  - 

Część II Doposażenie 72 199,41 Wykonanie przedmiotu 
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03-343 Warszawa pracowni dla zawodu 
informatyk 

zamówienia w terminie do 
31.07.2018 

Część III Doposażenie 
pracowni dla zawodu 
technik hotelarstwa 

- - 

Część IV Doposażenie 
pracowni dla zawodu 
monter maszyn i urządzeń 

54 232,08 
Wykonanie przedmiotu 

zamówienia w terminie do 
31.07.2018 

7. 

METALZBYT-HURT 
Spółka z o.o.                  
ul. Bardowskiego 2,           
43-300 Bielsko-Biała 

Część I Doposażenie 
pracowni dla zawodu 
mechanik samochodowy 

-  - 

Część II Doposażenie 
pracowni dla zawodu 
informatyk 

- - 

Część III Doposażenie 
pracowni dla zawodu 
technik hotelarstwa 

- - 

Część IV Doposażenie 
pracowni dla zawodu 
monter maszyn i urządzeń 

58 649,28 
Wykonanie przedmiotu 

zamówienia w terminie 7 
dni od podpisania umowy 

8. 

P.W. ANTARES Witold 
Ziołek                                  
ul. Waryńskiego 32,         
58-370 Boguszów-
Gorce 

Część I Doposażenie 
pracowni dla zawodu 
mechanik samochodowy 

80 860,20 
Wykonanie przedmiotu 

zamówienia w terminie 7 
dni od podpisania umowy 

Część II Doposażenie 
pracowni dla zawodu 
informatyk 

55 715,31 
Wykonanie przedmiotu 

zamówienia w terminie 7 
dni od podpisania umowy 

Część III Doposażenie 
pracowni dla zawodu 
technik hotelarstwa 

38 957,79 
Wykonanie przedmiotu 

zamówienia w terminie 7 
dni od podpisania umowy 

Część IV Doposażenie 
pracowni dla zawodu 
monter maszyn i urządzeń 

48 548,10 
Wykonanie przedmiotu 

zamówienia w terminie 7 
dni od podpisania umowy 

9. 

„ALTRA” Iwona 
Owsikowska                       
ul. Przebieg 4,                   
58-300 Wałbrzych 

Część I Doposażenie 
pracowni dla zawodu 
mechanik samochodowy 

79 570,20 
Wykonanie przedmiotu 

zamówienia w terminie 7 
dni od podpisania umowy 

Część II Doposażenie 
pracowni dla zawodu 
informatyk 

- - 

Część III Doposażenie 
pracowni dla zawodu 
technik hotelarstwa 

38 329,26 
Wykonanie przedmiotu 

zamówienia w terminie 7 
dni od podpisania umowy 

Część IV Doposażenie 
pracowni dla zawodu 
monter maszyn i urządzeń 

46 486,00 
Wykonanie przedmiotu 

zamówienia w terminie 7 
dni od podpisania umowy 

10. 

KOMBIT PLUS Sp. z o. o. 
Sp.k.                                    
ul. Migdałowa 60,            
61-612 Poznań 

Część I Doposażenie 
pracowni dla zawodu 
mechanik samochodowy 

- - 

Część II Doposażenie 
pracowni dla zawodu 
informatyk 

56 817,36 
Wykonanie przedmiotu 

zamówienia w terminie 7 
dni od podpisania umowy 

Część III Doposażenie 
pracowni dla zawodu 

- - 
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technik hotelarstwa 

Część IV Doposażenie 
pracowni dla zawodu 
monter maszyn i urządzeń 

- - 

11. 
Otoria Sp. z o.o. Sp. k.       
ul. Guznera 55                   
47-175 Spórok  

Część I Doposażenie 
pracowni dla zawodu 
mechanik samochodowy 

106 166,63 
Wykonanie przedmiotu 

zamówienia w terminie do 
31.07.2018 

Część II Doposażenie 
pracowni dla zawodu 
informatyk 

- - 

Część III Doposażenie 
pracowni dla zawodu 
technik hotelarstwa 

- - 

Część IV Doposażenie 
pracowni dla zawodu 
monter maszyn i urządzeń 

56 645,00 
Wykonanie przedmiotu 

zamówienia w terminie do 
31.07.2018 

12. 
APLY Anna Borawska        
ul. Zagórzańska 28c,        
04-965 Warszawa 

Część I Doposażenie 
pracowni dla zawodu 
mechanik samochodowy 

- - 

Część II Doposażenie 
pracowni dla zawodu 
informatyk 

68 262,90 
Wykonanie przedmiotu 

zamówienia w terminie do 
31.07.2018 

Część III Doposażenie 
pracowni dla zawodu 
technik hotelarstwa 

55 731,30 
Wykonanie przedmiotu 

zamówienia w terminie do 
31.07.2018 

Część IV Doposażenie 
pracowni dla zawodu 
monter maszyn i urządzeń 

- - 

 

 

Na części niejawnej nastąpi badanie ofert. 

 


