
 

 

Suwałki, dnia 15.11.2018 r. 

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 

z późn. zm.), informujemy uprzejmie, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia pracowni w ramach projektu  

Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji kształcenia 

zawodowego na terenie Miasta Suwałki  w ramach Regionalnego  Programu  Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (znak sprawy: ZST.KG.2502.1.2018 ) wpłynęły w 

terminie następujące oferty: 

Dla części I: 

1. METAL TECHNICICS POLSKA S.C. ul. Różana 43D/1, 02 – 495 Warszawa  
- cena brutto: 187 690 zł 

- termin wykonania zamówienia - 25 dni 

  

Dla części II: 

2. MTS Mathematisch Technische Software-Entwicklung GmbH 

Kaiserin – Augusta – Allee 101, 10553 Berlin , Niemcy 
- cena netto: 58 305 zł 

- termin wykonania zamówienia – 6 dni 

   

Dla części III: 

1. FHU Intersell Waldemar Płonka, ul. Jesionowa 17a, 42-525 Dąbrowa Górnicza 
- cena brutto:  38 650,37 zł  

- termin wykonania zamówienia - 1 dzień 

  

2. OPTINEX Zbigniew Walicki, ul. Noniewicza 93A, 16-400 Suwałki 
- cena brutto: 25 456,28 zł 

- termin wykonania zamówienia – 7 dni 

 

3. PHU „AUDIOTON” s.c., ul. Kościuszki 61, 16-400 Suwałki 
- cena brutto: 28 924,27 zł 

- termin wykonania zamówienia – 2 dni 

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 

  

1)      Dla części I zamówienia kwotę w wysokości:  141 767,00 zł 

2)      Dla części II zamówienia kwotę w wysokości:  72 235,00  zł 

3)      Dla części III zamówienia kwotę w wysokości:  29 470,00 zł 

  

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 24 ust. 11 cyt. ustawy wykonawca, w 

terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego, informacji 

z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 23 cyt. ustawy.  
  

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 


