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Informacja z otwarcia ofert 
 
Działając zgodnie z art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych           

(t.j. Dz. U. z 2015 r. ,poz. 2164 ) Wójt Gminy Lipnica Wielka przekazuję informację  z otwarcia ofert w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

dokonał otwarcia ofert w postępowaniu „Wykonanie modernizacji serwerowni oraz sieci LAN wraz z 

dedykowanym zasilaniem elektrycznym w Urzędzie Gminy Lipnica Wielka” w trybie Zaprojektuj i 

Wybuduj w ramach projektu” e-Usługi w Gminie Lipnica Wielka” objętego współfinansowaniem 

środkami Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska,  działanie 2.1 E-

administracja i otwarte zasoby 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wysokość środków, jakie przeznaczył na realizację 

zamówienia i jest to kwota 170.000,00 zł brutto. 

Do upływu terminu składania ofert (31.03.2017. r. godz.10.00) złożono następujące oferty: 

nr 
oferty 

 

Nazwa i adres 
Wykonawcy 

Cena oferty 
(zł brutto) 

Termin wykonania 
zamówienia 

okres gwarancji  
Warunki 
płatności 

1. 

 
EKO-STEEL Sp. z o.o.  

ul. Metalowców 13,        
41-500 Chorzów 

 

104.550,00 zł 60 dni 36 miesięcy 
zgodnie z 

wymogami SIWZ 

2. 

 
P.P.H.U. STELLA 

Dariusz Kózka 
ul. Kęcka 30 

43-332 Pisarzowice 
 

124.323,01 zł 45 dni 60 miesiący 
zgodnie z 

wymogami SIWZ 

3. 

 
M3.NET Spółka z 

ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Spółka komandytowa 
Międzyrzecka 183 

43-382 Bielsko Biała 
 

159.285,00 zł 45 dni 60 miesięcy 
zgodnie z 

wymogami SIWZ 

 

UWAGA: Na podst. art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm) Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym 
postępowaniu, zobowiązani są w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej 
informacji, przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa wart. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.. (Faks e-mail nie jest 
oryginałem, ani kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem, nie stanowi także formy pisemnej (wyrok KIO z 
dn. 9 lutego 2011 r., sygn. akt KIO/UZP 210/11). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia.  


