Łódź, dnia 13 stycznia 2021 r.
Nr sprawy: ZSPM/1/D/2020/MODA
Do wszystkich Wykonawców
Dotyczy: postępowanie na dostawę sprzętu komputerowego oraz drukarek 3D i skanerów 3D
w ramach realizacji projektu nr RPLD.11.03.01-10-0013/19 pn. „Personalizacja mody”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi
Priorytetowej „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działania XI.3 Kształcenie
zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe - informacja z otwarcia ofert

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert
(informacje dotyczące kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia; firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach)
w postępowaniu na:
1) Część I zamówienia:
- dostawa sprzętu komputerowego,
2) Część II zamówienia:
- dostawa drukarek 3D i skanerów 3D.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości:
- dla części I zamówienia: 64 700,00 zł,
- dla części II zamówienia: 215 450,00 zł.
Do upływu terminu składania ofert, tj. 12 stycznia 2021 roku, godz. 12.00 złożono następujące
oferty:
Część I zamówienia:
Nr oferty
Data złożenia oferty
(nr dziennika koresp.)

Nazwa (firma) i
adres
wykonawcy

Cena

1
11.01.2021 r.
(L.dz. ZSPM/071/15/21)

KOMBIT PLUS
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Migdałowa 60
61-612 Poznań

72 576,15 zł

Okres gwarancji

2 lata (minimalny
okres gwarancji) plus
24 miesiące (okres
dodatkowej
gwarancji)

Termin
wykonania
zamówienia

Warunki
płatności

określony
w SIWZ

określone
w SIWZ

Część II zamówienia:

Nr oferty
Data złożenia oferty
(nr dziennika koresp.)

1
12.01.2021 r.
(L.dz. ZSPM/071/18/21)

Nazwa (firma) i
adres wykonawcy

Cena

WITMAX
TECHNOLOGIES
Sebastian Witkowski
ul. Sienkiewicza
82/84
90-318 Łódź

219 985,50 zł

Okres gwarancji

2 lata (minimalny
okres gwarancji)
plus
0 miesięcy (okres
dodatkowej
gwarancji)

Termin
wykonania
zamówienia

Warunki
płatności

określony
w SIWZ

określone
w SIWZ

