
Katowice dnia  15.11.2017r.
ZP-2380-532-105/ 4598/2017

Egz. pojedynczy

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 Zakup materiałów biurowych z przeznaczeniem dla KMP/KPP, Wydziałów KWP w
Katowicach

Zgodnie z art.  86 ust.  5 ustawy Pzp. zamawiający informuje,  że w dniu 15.11.2017r o godzinie 10:30 odbyło się
otwarcie ofert do przedmiotowego postępowania. 

Złożono 2 oferty:

Nr
zadania Nazwa Wykonawcy / kwota przeznaczona na

realizację zamówienia  578 442,92 zł brutto,  
w podziale na nw zadania: 

 
Oferta 001 

P.H.U. VECTOR
Sp. z o.o. ul. Bielska 29

40-749 Katowice

 
Oferta 002 

Luka Sp. z o.o., ul. Siemianowicka 7d,
40-301 Katowice

1
Artykuły piśmiennicze /  126 997,09 zł, 68 208,97 zł brutto 35 927,55 zł. brutto

2
Galanteria papiernicza / 75 891,39 zł - 51 111,00 zł. brutto

3
Galanteria biurowa / 85 673,04 zł - 33 769,60 zł. brutto

4
Tektury, kartony, sznurki / 53 197,33 zł 155 445,00 zł. brutto

5
 Przechowywanie dokumentów i organizacja

dokumentów/ 190 663,84 zł
159 261,63 zł. brutto 134 999,00 zł. brutto

6 Oprawa dokumentów i pozostałe/  17 655,16 zł, - 11 111,00 zł. brutto

7 Materiały biurowe KMP Żory/ 758,51 zł - 444,44 zł. brutto

8 Artykuły piśmiennicze dla CBŚP /  2 685,83 zł 1 803,80 zł. brutto 999,00 zł. brutto

9 Galanteria papiernicza dla CBŚP / 2 268,51 zł 1 888,90 zł. brutto

10 Galanteria biurowa dla CBŚP/   8 497,48 zł 11 285,48 zł. brutto 4 444,42 zł. brutto

11 Tektury, kartony, sznurki dla CBŚP   / 1 422,90 zł 1 222,50 zł. brutto

12 Przechowywanie dokumentów i organizacja
dokumentów dla CBŚP/  11 864,73 zł

11 764,70 zł. brutto 9 999,90 zł. brutto

13 Oprawa dokumentów i pozostałe dla CBŚP / 867,11 zł - 666,60 zł. brutto

Jednocześnie zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy prawo zamówień publicznych,
wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 pzp, do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust. 1 pkt. 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzieleniu zamówienia. 

Wyk. w  1 egz. JK 
- zamieszczono na stronie BIP 


