ZP-2380-340,413,451,456-80,100,101,111/5115/2017

Katowice dnia 30.11.2017 r.

Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup i dostawę wraz z

wniesieniem i montażem: 1) mebli drewnianych dla policjantów wCBŚP w Zarządzie w Katowicach;
2)siedzisk dla policjantów ipracowników cywilnych do nowej siedziby KMP w Bielsku-Białej; 3) mebli
drewnianych i wieszaków drewnianych dla policjantów ipracowników cywilnych do nowej siedziby
KMP w Bielsku-Białej; 4) mebli metalowych dla policjantów ipracowników cywilnych do nowej siedziby
KMP w Bielsku-Białej”

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w dn. 30.11.2017 r. odbyło się otwarcie ofert złożonych
do przedmiotowego postępowania.
Łączna kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 2 075 004,64 zł,
kwoty dla każdego z zadań zostały wskazane poniżej.
Do wyznaczonego terminu, tj. 30.11.2017 r. do godz. 12:00 złożono osiem ofert w podziale na zadania:

Zadanie nr 1 – Zakup i dostawa wraz z wniesieniem i montażem mebli drewnianych dla CBŚP Zarząd Katowice
Wartość środków przeznaczonych na realizacje zadania: 2 904,64 zł brutto
NIE ZŁOŻONO OFERTY NA ZADANIE NR 1

Zadanie nr 2 – Zakup i dostawa wraz z wniesieniem i montażem siedzisk do nowej siedziby KMP w BielskuBiałej
Wartość środków przeznaczonych na realizacje zadania: 320 668,00 zł brutto
Cena ofertowa
brutto zamówienia
dla zadania

Gwarancja na
zaoferowany
asortyment

Termin realizacji
reklamacji

004
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół
„CEZAS” Sp. z o.o.
A. Solidarności 15
15-751 Białystok

478 944,78 zł

60 m-cy

7 dni

005
Mega System Zbigniew Dębski
ul. 10 Lutego 15
08-110 Siedlce

356 478,00 zł

60 m-cy

7 dni

007
KREO STYL Linda Mazur
ul. Hanasiewicza 22
35-103 Rzeszów

336 070,13 zł

60 m-cy

7 dni

Numer oferty, nazwa Wykonawcy
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Zadanie nr 3 – Zakup i dostawa wraz z wniesieniem i montażem mebli drewnianych i wieszaków drewnianych
dla policjantów i pracowników cywilnych do nowej siedziby KMP w Bielsku-Białej
Wartość środków przeznaczonych na realizacje zadania: 762 149,00 zł brutto
Cena ofertowa
brutto zamówienia
dla zadania

Gwarancja na
zaoferowany
asortyment

Termin realizacji
reklamacji

002
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne
Wiesław Zajączek
ul. Zdunowska 201
63-700 Krotoszyn

623 670,00 zł

60 m-cy

7 dni

003
MASSONI Sp. z o.o.
ul. Komorowicka 43
43-300 Bielsko-Biała

762 718,00 zł

60 m-cy

7 dni

004
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół
„CEZAS” Sp. z o.o.
A. Solidarności 15
15-751 Białystok

583 757,39 zł

60 m-cy

7 dni

006
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„WALDII” Waldemar Saternus
ul. Racławicka 24
42-200 Częstochowa

639 710,00 zł

60 m-cy

7 dni

007
KREO STYL Linda Mazur
ul. Hanasiewicza 22
35-103 Rzeszów

724 696,83 zł

60 m-cy

7 dni

Numer oferty, nazwa Wykonawcy

Zadanie nr 4 – Zakup i dostawa wraz z wniesieniem i montażem mebli metalowych dla policjantów
i pracowników cywilnych do nowej siedziby KMP w Bielsku-Białej
Wartość środków przeznaczonych na realizacje zadania: 989 283,00 zł brutto
Numer oferty, nazwa Wykonawcy
001
BENER Michał Benka
ul. Wileńska 59B/15
80-215 Gdańsk
008
SI STUDIO MEBLE BIUROWE
Sylwia Paszek
ul. Józefowska 75
40-145 Katowice

Cena ofertowa
brutto zamówienia
dla zadania

Gwarancja na
zaoferowany
asortyment

Termin realizacji
reklamacji

932 253,90 zł

60 m-cy

7 dni

1 010 385,96 zł

60 m-cy

7 dni
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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 udzielenie
zamówienia.
Informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (informacja z otwarcia ofert)
Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej niezwłocznie po otwarciu ofert.

Wyk. 1 egz. M.K.
zamieszczona na stronie internetowej KWP Katowice
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