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Informacja z otwarcia ofert 

 
złożonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego dla Wydziału  Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki 

Gdańskiej. 

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 28.08.2018 r. o godz. 13.00 
 
Część 1 – Dostawa komputera przenośnego, monitora oraz urządzeń peryferyjnych i wyposażenia 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
 

Cena brutto w zł 
Termin wykonania 

zamówienia 

Okres gwarancji Warunki płatności 
zawarte w 
ofertach 

1. Syriana Joanna Fischer, 80-180 Gdańsk, ul. Porębskiego 
28/17 

9.145,05 1 tydzień 36 miesięcy – komputer 
przenośny 
36 miesięcy – serwer 
dyskowy 
36 miesięcy – monitor 
60 miesięcy – dyski 
SSD 
60 miesięcy – dysk 
przenośny USB 

Przelew 21 dni 
od daty 
ptrzymania 
faktury przez 
zamawiającego 

2. Koncept Sp. z o.o. 03-992 Warszawa, ul. Wodniaków 19, 
Oddział Gdańsk, 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1 

10.455,00 1 tydzień 24 miesiące – komputer 
przenośny 
24 miesiące – serwer 
dyskowy 
24 miesiące monitor – 
monitor 
60 miesięcy – dyski 
SSD 
60 miesięcy – dyski 
przenośne USB 

Przelew 21 dni 
od daty 
ptrzymania 
faktury przez 
zamawiającego 

 
Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości:  9.040,00 zł brutto  
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Część 2 – Dostawa drukarki 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
 

Cena brutto w zł 
Termin wykonania 

zamówienia 

Okres gwarancji Warunki płatności 
zawarte w 
ofertach 

2. Koncept Sp. z o.o. 03-992 Warszawa, ul. Wodniaków 19, 
Oddział Gdańsk, 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1 

430,50 1 tydzień 36 miesięcy Przelew 21 dni 
od daty 
ptrzymania 
faktury przez 
zamawiającego 

 
Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości:  400,00 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. 


