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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na:  

Dzierżawę urządzeń drukujących 

Nr sprawy: CI.ZP.261.04.2020 

 
 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) (PZP), Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 

internetowej poniższych informacji przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania  

z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 PZP zamieszcza następujące informacje 

z otwarcia ofert złożonych ww. postępowaniu: 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 978 527,78 

zł brutto, w tym: 

Część nr 1: 364 270,90 zł; 

Część nr 2: 614 256,88 zł 

2. Warunki płatności: płatność dokonana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na Fakturze VAT w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury przez 

Wykonawcę. 

3. Termin realizacji zamówienia:  

Część nr 1: 3 lata od montażu, instalacji i uruchomienia urządzeń będących przedmiotem 
zamówienia; 

Część nr 2: 3 lata od montażu, instalacji i uruchomienia urządzeń będących przedmiotem 
zamówienia. 
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4.  Zbiorcze zestawienie złożonych ofert:  

Nr oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz 

adres wykonawcy 

Część nr 1 Część nr 2 

Cena oferty 

brutto 

/zł/ 

Czas 

Naprawy 

/dni/ 

Termin dostawy, 

instalacji i 

uruchomienia 

urządzeń 

/dni/ 

Cena oferty 

brutto 

/zł/ 

Czas 

Naprawy 

/dni/ 

Termin dostawy, 

instalacji i 

uruchomienia 

urządzeń 

/dni/ 

1 

 

AJP Systems 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością  

Spółka Komandytowa 

ul. Puławska 41/16 

02-508 Warszawa  

360 580,90  2 14 608 353,57 2 20 
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