
 

Wojnicz, dnia 08.01.2021r. 

 

 

Wykonawcy 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Dostawa wraz z instalacją sprzętu komputerowego i narzędzi TIK dla Szkoły 

Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu”  

 

Zamawiający – Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Wojniczu ul. Szkolna 10, 32-830 Wojnicz, 
działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), przedstawia informacje z otwarcia 
ofert.  

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 08.01.2021 r. do godz. 12:00 złożono 7 ofert. 

 

Zamawiający zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamówienia w zakresie części pierwszej 
postępowania kwotę w wysokości  111 700,00 zł brutto. 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Wartośd brutto Termin 
realizacji 
zamówienia 

 
1. 

Web- Profit Maciej Kuźlik ul. Spokojna 18, 41-940 
Piekary Śląskie 

 96 330,00 zł.  14 dni 

 
2. 

ALLTECH Sp.J. 09-407 Płock, ul. Spółdzielcza 33 117 186,19 zł. 14 dni 

 
3. 

Wilanka sp. z o. o. ul. Lindleya 16, 02-013 
Warszawa 

94 739,53 zł.  14 dni 

 
4. 

FHU Horyzont Krzysztof Lech, ul. 11 listopada 21, 
38-300 Gorlica 

117 036,75 zł. 14 dni 

 
5. 

BINO COMPUTERS  S.BOBEK, B. BIELAK, S. BARA 
SPÓŁKA JAWNA, ul. Urocza 27, 32-040 Wrząsowice 

119 040,55 zł. 14 dni 

6. MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. 
Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce 

    97 946,62 zł. 14 dni 

7. CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gąbka Sp. z o. o., ul . 
Wolnośd 8 lok.4, 26-600 Radom 

 133 126,45 zł.  14 dni 



 

 

Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni 
od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. 

Oświadczenie składane jest w oryginale w postaci pisemnego dokumentu.  

Wzór oświadczenia w załączeniu. 

        Dyrektor Szkoły Podstawowej  

        im. św. Jana Kantego w Wojniczu 

       Dorota Wełna 



 

 

załącznik do informacji z otwarcia ofert z dnia 08 stycznia 2021 r. 

Zamawiający: 
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Wojniczu  
ul. Szkolna 10, 32-830 Wojnicz  
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Dostawa wraz z instalacją sprzętu komputerowego i narzędzi TIK dla Szkoły 

Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu”  

Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności  

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. 

 

Nazwa wykonawcy................................................................................................................................. 

 

Adres wykonawcy................................................................................................................................... 

 

Oświadczam, że: (wybrad odpowiednie) 

 
nie należę do tej samej grupy kapitałowej wraz z wykonawcami, którzy złożyli ofertę 

w przedmiotowym postępowaniu 

 

 
należę do tej samej grupy kapitałowej wraz z następującymi wykonawcami, którzy złożyli 

ofertę  w przedmiotowym postępowaniu: 

1. ………………………… 

2. ………………………... 

3. ………………………... 

 

............................................... 

 (miejsce, data) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania wykonawcy) 

 

Uwaga! 

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem niniejszego 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawid dowody, że powiązania z innym Wykonawcą 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 


