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                     Warszawa, dnia 15.03.2018r. 

 

INFORMACJA Z SESJI 

 OTWARCIA OFERT 

 

Dotyczy: postępowanie pn. „dostawa mebli biurowych i konferencyjnych wraz z ich montażem” (sygnatura 
sprawy: 9/ZZ/AZLZ/2018) 

 

Zamawiający informuje, iż w dniu 15.03.2018r. o godzinie 12:15 w siedzibie Zamawiającego odbyło się 
otwarcie ofert w zakresie ww. postępowania. 

 

Oferty, w ww. zakresie złożyli Wykonawcy: 

 

1. Tronus Polska Sp. z o.o. 
ul. Ordona 2a 

01-237 Warszawa 

1. Cena brutto: 691 998,00 PLN 
2. Terminy dostawy każdorazowego zamówienia, w zależności od jego wartości: 
1.1) od 20 dni roboczych do 22 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia - w przypadku 
każdorazowego zamówienia o wartości do 10 000,00 zł;  

1.2) od 40 dni roboczych do 42 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia - w przypadku 

każdorazowego zamówienia o wartości od 10 000,01 zł 100 000,00 zł; 
1.3) od 50 dni roboczych do 52 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia - w przypadku 

każdorazowego zamówienia o wartości powyżej 100 000,00 zł. 
 

2. M.P. Polska Sp. z o.o. 
 ul.  17 Stycznia 48 

 02-146 Warszawa   
1. Cena brutto: 584 714,94 PLN 
2. Terminy dostawy każdorazowego zamówienia, w zależności od jego wartości: 
1.1) do 15 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia - w przypadku każdorazowego 
zamówienia o wartości do 10 000,00 zł; 

1.2) do 30 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia - w przypadku każdorazowego 

zamówienia o wartości od 10 000,01 zł 100 000,00 zł; 
1.3) do 45 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia - w przypadku każdorazowego 

zamówienia o wartości powyżej 100 000,00 zł. 
 

3.  Impex Trade Sp. z o.o. 

 ul. Bytkowska 1B 
 40-955 Katowice 

1. Cena brutto: 548 233,14 PLN 
2. Terminy dostawy każdorazowego zamówienia, w zależności od jego wartości: 
1.1) do 15 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia - w przypadku każdorazowego 
zamówienia o wartości do 10 000,00 zł; 

1.2) do 30 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia - w przypadku każdorazowego 

zamówienia o wartości od 10 000,01 zł 100 000,00 zł; 
1.3) do 45 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia - w przypadku każdorazowego 

zamówienia o wartości powyżej 100 000,00 zł. 
 

Czynność otwarcia ofert została poprzedzona podaniem kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. Kwota wynosi 676 500,00 PLN brutto. 
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Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 
internetowej powyższej informacji, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu 

oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w formie pisemnej.  
Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej informacji.  

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia 

może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

  


