oznaczenie sprawy CRZP/9/009/D/18, ZP/2/WETI/18
Informacja z otwarcia ofert
złożonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń do budowy stanowiska pomiarowego w Laboratorium Anten i Pól Elektromagnetycznych
dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 19.01.2018 r. o godz. 13.00
Część I: Dostawa układu sterującego do stanowiska pomiarów antenowych

Numer
oferty
2

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
National Instruments Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00633 Warszawa

Cena brutto w zł
43.850,95

Termin wykonania
zamówienia
2 miesiące

Okres gwarancji
12 miesięcy sprzęt, 90
dni nośniki ze
sterownikiem

Warunki płatności
zawarte w
ofertach
21 dni

Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości: 43.900,00 zł brutto
Części II: Dostawa zasilacza

Numer
oferty
1

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
AM Technologies Sp. z o.o. Sp. k., Al. Jerozolimskie 146
C, 02-305 Warszawa

Cena brutto w zł
6.117,81

Termin wykonania
zamówienia
2 miesiące

Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 6.200,00 zł brutto

Okres gwarancji
36 miesięcy

Warunki płatności
zawarte w
ofertach
21 dni

oznaczenie sprawy CRZP/9/009/D/18, ZP/2/WETI/18
Części III: Dostawa długich niskostratnych pomiarowych linii współosiowych b.w.cz (DC-18 GHz)

3

PT-H Neopta Electronics Sp. z .o.o., ul. Włodkowica 14,
60-334 Poznań

12.650,55

2 miesiące

12 miesięcy

Warunki płatności
zawarte w
ofertach
21 dni

4

RFsystem Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Słomińskiego
7/203, 00-195 Warszawa

14.858,40

3 miesiące

24 miesiące

21 dni

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto w zł

Termin wykonania
zamówienia

Okres gwarancji

Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 10.200,00 zł brutto
Część IV: Dostawa krótkich niskostratnych pomiarowych linii współosiowych b.w.cz (DC-18 GHz)

3

PT-H Neopta Electronics Sp. z .o.o., ul. Włodkowica 14,
60-334 Poznań

6.285,30

2 miesiące

12 miesięcy

Warunki płatności
zawarte w
ofertach
21 dni

4

RFsystem Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Słomińskiego
7/203, 00-195 Warszawa

8.530,79

3 miesiące

24 miesiące

21 dni

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto w zł

Termin wykonania
zamówienia

Okres gwarancji

Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 8.100,00 zł brutto
Olga Warszewska
...............................................
(podpis osoby sporządzającej)

UWAGA:
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej „Informacji z otwarcia ofert”, przekazuje zamawiającemu „Oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej” wg załącznika nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem ww Oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłóceń konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

