
Węgrów, dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr postępowania: A.261-21/2020                                                                        

Wykonawcy biorący udział 

w postępowaniu 

 

Informacja z otwarcia ofert 

I. Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający przedstawia informacje  

z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na „Remont sieci LAN wraz z zasilaniem 

dedykowanym w Sądzie Rejonowym w Węgrowie”. 

II. Termin składania ofert upłynął dnia 26 czerwca 2020 r. godz. 10.00. 

III. Publiczne otwarcie ofert nastąpiło dnia 26 czerwca 2020 r. godz. 10.30 w siedzibie 

Zamawiającego – budynek Sądu Rejonowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 20,  

07-100 Węgrów, pok. nr 79. 

IV. Bezpośrednio przed otwarciem ofert przewodniczący komisji, zgodnie z art. 86 ust. 3 

ustawy Pzp podał kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia w wysokości 314.000,00 zł (słownie: trzysta czternaście tysięcy złotych, 

00/100) brutto.  

V. Podczas otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, podano: nazwy firm oraz 

adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące ceny, terminu 

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.  

Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie   

 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

Wykonawcy 

Cena oferty 

brutto (PLN) 

Termin 

wykonania 

zamówienia 

Okres 

gwarancji na 

dedykowaną 

instalację 

elektryczną 

Termin 

płatności 

faktury 

1.  

ITwares Sp. z o. o.  

ul. Sarmacka 10b/19 

02-972 Warszawa 

367.770,00 zł 

Zgodnie z 

wymaganiami 

zawartymi  

w SIWZ 

36 miesięcy 

30 dni od 

daty 

otrzymania 

faktury 

2.  

BESTEL Przemysław 

Senderowski 

ul. Azalii 23 

05-500 Nowa Wola 

510.450,00 zł 

Zgodnie z 

wymaganiami 

zawartymi  

w SIWZ 

72 miesiące 

30 dni od 

daty 

otrzymania 

faktury 

3.  

GRAWIT Wiesław 

Tchorzewski 

ul. Jagiellońska 78 

03-301 Warszawa 

491.094,72 zł 

Zgodnie z 

wymaganiami 

zawartymi  

w SIWZ 

72 miesiące 

30 dni od 

daty 

otrzymania 

faktury 



4.  

Konsorcjum: 

1.TELESIS 

Przedsiębiorstwo 

Telekomunikacyjne  

Sp. z o .o.   

(lider) 

ul. Legionów 115 

05-200Wołomin 

2. LEVEL340 sp. z o.o.  

ul. Krzyżówki 28c/21 

03-193 Warszawa 

 

339.480,00 zł 

Zgodnie z 

wymaganiami 

zawartymi  

w SIWZ 

60 miesięcy 

30 dni od 

daty 

otrzymania 

faktury 

5.  

IMPULS Wojciech 

Myśliwiec 

ul. Karczewskiego  7 

05-870 Błonie 

296.488,36 zł 

Zgodnie z 

wymaganiami 

zawartymi  

w SIWZ 

72 miesiące 

30 dni od 

daty 

otrzymania 

faktury 

6.  

Comp S.A.  

ul. Jutrzenki 116 

02-230 Warszawa 

366.267,32 zł 

Zgodnie z 

wymaganiami 

zawartymi  

w SIWZ 

72 miesiące 

30 dni od  

daty 

otrzymania 

faktury 

7.  

SCREEN 7 Sp. z o.o. 

ul. Połczyńska 21a lok. 10 

01-377 Warszawa 

 

398.957,51 zł 

Zgodnie z 

wymaganiami 

zawartymi 

w SIWZ 

72 miesiące 

30 dni od  

daty 

otrzymania 

faktury 

8.  

SDBUD Sp. z o.o.  

ul. Suwalna 12/2 

05-120 Legionowo 

388.730,42 zł 

Zgodnie z 

wymaganiami 

zawartymi 

w SIWZ 

72 miesiące 

30 dni od  

daty 

otrzymania 

faktury 

 

 

 

Kierownik Zamawiającego  

 

 


