
 oznaczenie sprawy  CRZP/24/009/D/19, ZP/8/WETI/19        
Informacja z otwarcia ofert 

złożonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu telekomunikacyjnego dla KSTI i KASK Wydziału ETI PG  

Otwarcie ofert odbyło się  dnia  22.02.2019 r. o godz.  12.30 

Część I - Dostawa 1 szt. zestawu VoIP  
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
 

Cena brutto w zł 
Termin wykonania 

zamówienia 

Okres gwarancji 
zestawu 

Warunki płatności 
zawarte w ofertach 

2. Platan Sp. z o.o. Sp. k., ul. Platanowa 2, 81-855 Sopot  
20.698,44 

 
Do  1 dnia 

kalendarzowego 

 
36 m-cy 

Przelew -  21 dni od 
otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury 

 
Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości:  28.905,00   zł brutto 

 

 

Część II - Dostawa 1 szt. analizatora protokołów sygnalizacji łącza ISDN 
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
 

Cena brutto w zł 
Termin wykonania 

zamówienia 

Okres gwarancji 
zestawu 

Warunki płatności 
zawarte w ofertach 

3. DASAP Jarosław Lipiński, ul. Astrów 18, Ustanów, 05-540 
Zalesie Górne 

 
10.879,35 

 
Do 30 dni 

kalendarzowych 

 
12 m-cy 

Przelew -  21 dni od 
otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury 

 
Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości:  10.947,00  zł brutto 
  



               

Część III - Dostawa 2 szt. urządzeń mobilnych do badań 
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
 

Cena brutto w zł 
Termin wykonania 

zamówienia 

Okres gwarancji 
zestawu 

Warunki płatności 
zawarte w ofertach 

1. Syriana Joanna Fischer, 80-180 Gdańsk, ul. Porębskiego 28/17  
9.655,50 

 
do 7 dni 

kalendarzowych 

 
12 m-cy 

Przelew -  21 dni od 
otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury 

2. Cortland Sp. z o.o., ul. Zgoda 38, 60-122 Poznań 8.843,70 1 dzień 
kalendarzowy 

24 m-ce Przelew -  21 dni od 
otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury 

 
Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości:  9.298,98 brutto 
                
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                (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. 


