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Projekt "Zawodowe drogowskazy" wsp6tfinansowany
ze srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa

l6dzkiego na lata 2014-2020

Informacja dla Wykonawc6w

Rawa MazQwiecka, dnia 28 maja 2019 r.

dotyczy: postf?Powania w trybie przetargu nieograniczonego 0 wartosci ponitej kwot wynikaja,cych
z przepis6w wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zam6wiefl publicznych (Oz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) - zwanej da/ej "ustawa, Pzp" na Oostawf?
sprzf?tu komputerowego oraz urza,dzefl peryferyjnych w ramach zadania pn.: "Ooposatenie pracowni
dydaktycznych Zespolu Szk61 Ponadgimnazjalnych im. Wladyslawa Stanislawa Reymonta w Rawie
Mazowieckiej w sprzf?t komputerowy", realizowanego w ramach projektu l1Zawodowe drogowskazy"
wsp6/finansowanego ze srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojew6dztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020
- informacja 0 przebiegu otwarcia ofert

Zesp61 Szk61 Ponadgimnazjalnych im. Wladyslawa Stanis/awa Reymonta w Rawie Mazowieckiej
(da/ej zwany Zamawiaja,cym) informuje 0 przebiegu otwarcia ofert. Wplynf?ly nastf?puja,ce oferty:

Jednoczesnie Zamawiaja,cy informuje, it na sfinansowanie przedmiotowego zam6wienia zamierza
przeznaczyc kwotf?: 193.579,00 zl brutto

Wykonawcy, kt6rzy zloiyli Numer
Cena oferty Tennin

oferty oferty brutto wykonania Warunki platnosci
(w zl) zam6wienia

1 2 3 4 6

DOMINO COMPUTER Akceptacja warunk6w

UI. Podg6rska 5 318/2019 185.900,22 21 dni
zawartych

05-119 Legionowo w Ogloszeniu 0
zam6wieniu

Zgodnie z zapisami Ogloszenia 0 zam6wieniu Zamawiaja,cy, po otwarciu ofert, zamieszcza na stronie
internetowej informacje dotycza,ce:

1) kwoty, jaka, zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zam6wienia;
2) firm oraz adres6w wykonawc6w, kt6rzy zlotyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zam6wienia i warunk6w platnosci zawartych w ofertach.

Jednoczesnie Zamawiaja,cy przypomina, it w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
z postf?powania 0 udzielenie zam6wienia wykonawcy w okolicznosciach, 0 kt6rych mowa wart. 24 ust.
1 pkt 23 ustawy Pzp, wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o kt6rych mowa powytej, przekazuje zamawiaja,cemu oswiadczenie 0 przynaletnosci lub braku
przynaletnosci do tej samej grupy kapitalowej, 0 kt6rej mowa wart. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,
zlotone wedlug wzoru stanowia,cego Zala,cznik nr 2c do Ogloszenia 0 zam6wieniu.
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