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Numer sprawy WO-ZP.2311.6.2016  

 

INFORMACJE 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) niezwłocznie po otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu 

komputerowego i oprogramowania, Zamawiający (Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie) 

zamieszcza na stronie internetowej poniższe informacje:  

1) kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (aktualnie udzielanej części):  

130 727,00 zł brutto (słownie: sto trzydzieści tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych) 

2) firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

3) ceny, terminy wykonania zamówienia i okresy gwarancji zawarte w ofertach. 
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firmy oraz adresy Wykonawców, 

którzy złożyli oferty w terminie 

informacje dotyczące 

ceny 

terminu 

wykonania 

zamówienia 

okresu 

gwarancji 

producenta 

komputera 

stacjonarnego 

all in one 

ilości pamięci 

operacyjnej 

komputera 

stacjonarnego 

all in one 

zawartych w ofertach 

1  
ALLTECH Sp. j. Zdzisław PAJĄK, Artur PAJĄK 

ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock 
87 363,21 zł 

do 14 dni  

od daty 

zawarcia 

umowy 

60 miesięcy  
8 GB  

lub więcej 

2  
CEZAR Cezary MACHNIO i Piotr GĘBKA Sp. j. 

ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom 
99 753,00 zł 

do 14 dni  

od daty 

zawarcia 

umowy 

minimum  

60 miesięcy 

8 GB  

lub więcej 

3  
OPTISERW Kraków Jarosław POGWIZD 

ul. Królowej Jadwigi 31, 33-300 Nowy Sącz 
111 394,00 zł 

do 14 dni  

od daty 

zawarcia 

umowy 

minimalny 

wymagany, 

tj.  

36 miesięcy 

8 GB  

lub więcej 
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4  
InFast Sp. z o.o. 

ul. Szopena 51, 35-055 Rzeszów 
93 418,04 zł 

do 14 dni  

od daty 

zawarcia 

umowy 

60 miesięcy 8 GB 

5  
FHU HORYZONT LECH Krzysztof 

ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice 
110 900,49 zł 

do 14 dni  

od daty 

zawarcia 

umowy 

minimum  

60 miesięcy  

lub dłuższy 

8 GB  

lub więcej 

 

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień 

publicznych Wykonawca w terminie 3 dni licząc od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego.  

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej wraz z niniejszą informacją. 

 

 

Rzeszów, 28 października 2016 roku 

 

DYREKTOR 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

Tomasz Czop 


