
Ogłoszenie nr 513763-N-2018 z dnia 05.02.2018 r. 

 
Myślibórz, 28.02.2018 r. 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  

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

obsługę serwisowo–eksploatacyjną drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego”   

Nr sprawy: IZ.131.20.2018.ZjA 

 

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 oraz obsługę serwisowo–eksploatacyjną 

drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego” odbyło się 28 lutego 2018 roku o godz. 10:30. 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 537 521,02 PLN brutto, w tym: Część nr 1: 202 780,00 

PLN brutto, Część nr 2: 259 003,18  PLN brutto, Część nr 3: 75 737,84 PLN brutto  

 

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

Myśliborskiego 

W terminie wpłynęło 6 ofert 

Nr  
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy 
Cena oferty 

(PLN) 
Czas usunięcia awarii  Termin wykonania zamówienia 

1 SSM POLAND Sp. z o.o.    
ul. Witkiewicza 62 
71 – 125 Szczecin 

240 003,95 Czas skutecznego usunięcia awarii wynosi 4 godziny 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 DIP Dziakiewicz i Wspólnicy Spółka Jawna    
ul. Budziszyńska 34 
70 – 023 Szczecin 

147 403,75 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 ATA SZCZECIN Sp. z o.o.    
ul. Granitowa 7a 
70 – 750 Szczecin 

194 296,20 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. 
4 Anmit s.c.    

ul. Szarotki 3 
71 – 604 Szczecin 

217 681,14 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. 

5 COPYLINE Jacek Cymbrykiewicz Spółka Jawna    
ul. Kazimierza Wielkiego 61 
66 – 400 Gorzów Wlkp. 

225 824,99 Czas skutecznego usunięcia awarii wynosi 4:59 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. 

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

87 341,07 Czas skutecznego usunięcia awarii wynosi 4:30 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. 

 

 



Ogłoszenie nr 513763-N-2018 z dnia 05.02.2018 r. 

 
 

Część nr 2 Dzierżawa drukarek wraz z montażem, instalacją i kompleksową obsługą serwisowo – eksploatacyjną dla Starostwa Powiatu w Myśliborzu 

W terminie wpłynęło 5 ofert 

Nr  
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy 
Cena oferty 

(PLN) 
Czas usunięcia awarii  Termin wykonania zamówienia 

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

222 964,20 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 Anmit s.c.    
ul. Szarotki 3 
71 – 604 Szczecin 

219 797,33 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. 

3 COPYLINE Jacek Cymbrykiewicz Spółka Jawna    
ul. Kazimierza Wielkiego 61 
66 – 400 Gorzów Wlkp. 

307 065,53 Czas skutecznego usunięcia awarii wynosi 4:59 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. 

4 Arso Serwis Przedsiębiorstwo Usługowe  
Roman Proszkowski    
ul. Domańskiego 7 
71 – 312 Szczecin 

187 236,00 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. 

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

175 883,85 Czas skutecznego usunięcia awarii wynosi 4:30 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. 

 

Część nr 3 Obsługa serwisowo – eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie 11 jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego 

W terminie wpłynęły 2 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 

54 620,00 Czas skutecznego usunięcia awarii wynosi 5 godzin termin obowiązywania umowy od dnia 
podpisania umowy do 31.12.2020 r. 

2 Arso Serwis Przedsiębiorstwo Usługowe  
Roman Proszkowski    
ul. Domańskiego 7 
71 – 312 Szczecin 

41 070,00 Czas skutecznego usunięcia awarii wynosi poniżej 5 

godzin 

termin obowiązywania umowy od dnia 
podpisania umowy do 31.12.2020 r. 

 

 

 

 

 


