
 

 

 oznaczenie sprawy   CRZP/97/009/D/2020, ZP/27WETI/2020        
Informacja z otwarcia ofert 

złożonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę układów sterujących dla platform 
autonomicznych z akcesoriami dla KSON Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej  

Otwarcie ofert odbyło się dnia 20.05.2020 r. o godz. 13.00 
 
 
 

Część I – Dostawa 9 zestawów układów sterujących dla platform autonomicznych. 
 
W postępowaniu zostały złożone dwie oferty. 
 

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 20.700,90 zł 3 dni kalendarzowe 36 miesięcy 21 dni przelew 

2 Part-AD Artur Dyrda, Grzechynia 768, 34-220 Maków 
Podhalański 

22.872,39 zł 5 dni 
kalendarzowych 

37 miesięcy 21 dni przelew 

 
Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości: 19.422,00 zł brutto. 
 
 

Część II – Dostawa 9 zestawów stacji klienckich. 
 
W postępowaniu zostały złożone dwie oferty. 
 

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 1.992,60 zł 3 dni kalendarzowe 36 miesięcy 21 dni przelew 



 

 

2 Part-AD Artur Dyrda, Grzechynia 768, 34-220 Maków 
Podhalański 

2.271,56 zł 5 dni 
kalendarzowych 

37 miesięcy 21 dni przelew 

 
Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości: 1.940,67 zł brutto. 
 

Część III – Dostawa 9 zestawów modemów LTE. 
 
W postępowaniu zostały złożone dwie oferty. 
 

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 1.992,60 zł 3 dni kalendarzowe 36 miesięcy 21 dni przelew 

2 Part-AD Artur Dyrda, Grzechynia 768, 34-220 Maków 
Podhalański 

2.082,27 zł 5 dni 
kalendarzowych 

37 miesięcy 21 dni przelew 

 
Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości: 1.611,00 zł brutto. 
 

 

 
 

 
                                                                                                                                                                                                (w imieniu zamawiającego) 

 
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.  


