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Rumia, 29.06.2018 r.  

 

 

Nr sprawy: ZSP.2-070.2.3-2-335/2018 

 

 

Komisja przetargowa Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Hipolita  

Roszczynialskiego w Rumi, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579 ze zm.), informuje, że dnia 29.06.2018 r. o godzinie 900 odbyło się otwarcie 

ofert dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę 

sprzętu komputerowego dla Powiatowego Zespołu Szkół  nr 2 w Rumi” w ramach 

przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół 

zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy. 

 

W/w zamówienie zostało podzielone na dwie części 

1) dostawa komputerów przenośnych i stacjonarnych wraz z monitorami                          

i oprogramowaniem – CPV: 30200000-1, 48000000-8, 

2) dostawa serwerów wraz z urządzeniami sieciowymi – CPV: 30232100-5, 

 

Kwota przeznaczona przez zamawiającego na w/w dostawę sprzętu 

komputerowego wynosi w części: 

a. pierwszej 517738,98 zł (brutto) 

b. drugiej 76839,00 zł (brutto) 

 
 
Do przetargu w części pierwszej przystąpił 1 oferent:  
 

NR 

OFERTY 
FIRMA CENA 

(netto) 
TERMIN 

WYKONANIA 

ZAMÓWIENIA 

WARUNKI PŁATNOŚCI/ 

GWARANCJA 

1. Komputronik Biznes  

sp. z o.o. 

60-003 Poznań 

ul. Wołczyńska 37 

465488,97 zł 35 dni Zgodnie z SIWZ/ 

gwarancja 3 lat 
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Do przetargu w części drugiej przystąpiło 1 oferent:  

 

 
NR 

OFERTY 
FIRMA CENA 

(netto) 
TERMIN 

WYKONANIA 

ZAMÓWIENIA 

WARUNKI PŁATNOŚCI/ 

GWARANCJA 

1. Komputronik Biznes  

sp. z o.o. 

60-003 Poznań 

ul. Wołczyńska 37 

82988,10 zł 35 dni Zgodnie z SIWZ/ 

gwarancja 3 lat 

 

 

 

Oferent, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji 

z otwarcia ofert, zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie                                       

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – załącznik nr 6 do specyfikacji. 

 

 

                                                                                                          Dyrektor 

                                                                                       Powiatowego Zespołu Szkół nr 2  

                                                                                         im. Hipolita Roszczynialskiego  

                                                                                                            w Rumi      

                                                                        

                                                                        mgr Halina Filińska 
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