
Płock, dn. 16.12.2019 r.

DA.PM.232.81.2019

Mazowiecka uczelnia publiczna w płocku

Pl. Dąbrowskiego 2
8-402 Płock
tel./fax (.. ,)24 366-54-00,1(, . .)24 366,54,2I
htto:/ www.owszolock.ol
e-mail: zamowienia(óo wszoloc k. pl

Informacja z otwarcia ofert

Dotycry postępowania pn. ,,Dostavra sprzęflr komputerowego, tabletów na potrzeby
Wydziafu Nauk Ekonomicznych i Informaryki Mazowieckiej Uczelni Publicznei w
Płocku".

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku, działając na podstawie artykufu 86 ust. 5

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

informuje, iż w ww, postępowaniu do dnia składania ofert, tj. 13.12.2019 T. do

godz. 08:45, wpłynęł oferty następujących Wykonawców:

Oferta nr 1:

Termin realizacji: - do7 dni roboczych od dnia podpisania umowy

Termin fatności: w terminie do 14 dni od daty przekazania przedmiotu umowy na

podstawie protokofu zdaw czo - odbiorczego.
Gwarancja: Co najmniej 12 miesięcy z zastrzeżeniem, iż gwarancja Wykonawcy nie może być

krótsza niz gwarancja producenta.

Nr części Nazwa i adres'Wykonawcy Cena

Kwota jaką

Zamawiający

zamierza

przeznacryćrlra

realizację

zamóvrienia

EUPoL
Paweł Owczarzyk
uI. Palinkiewicza 3

63-000 Środa Wielkopolska

9114,30 zł
9 900,00 zł



Oferta nr 2:

Termin realizacji: -w zakresie części 1 - do 12 dni roboczych od dnia podpisania umowy, w
zakresie części 2 - do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy
Termin płatności: w terminie do 14 dni od daty przekazaria przedmiotu umowy na
podstawie protokofu zdaw czo- odbiorczego.
Gwarancja: w zakresie części 1: 60 miesięczna gwarancja. W zakresie części 2: Co najmniej 12

miesięcy z zastrzeżeniem, iż gwarancja Wykonawcy nie może być krótsza niz gwarancja
producenta.

Nr części Nazwa i adres Wykonawry Cena

Kwota 
'akąZamawiająry

zalnierza
przeznacryć na
realizację
zamóvrienia

Data Net" Jarosław Jagodziński i
Wspólnicy Spółka Jawna

Ul. Kolberga 16

06-407 Płock

13B 180,00 zł

i10 000,00 zł

Data Net" Jarosław Jagodziński i
Wspólnicy Spółka }awna

Ul. Kolberga 16

06-407 Płock

10 380,00 zł
9 900,00 zł



Oferta nr 3:

Termin realizacji: - do7 dni roboczych od dnia podpisania umowy

Termin PłatnoŚci: w terminie do 14 dni od daty przekazania przedmiotu umowy na podstawie
protokołu z daw czo - odbiorczego.

Gwarancja: Co najmniej 12 miesięcy z zastrzezeniem, iz gwarancja Wykonawcy nie może być
krótsza niż gwarancja producenta.

Oferta nr 4:

Nr części Nazwa i adresWykonawry Cena

Kwota iaką
Zamawiający
zamierza
ptzezlacryć na
realizację
zamówienia

Biuro Iżynieryjne Martex

Marcin puźniak

Gorzeszów 79

58-405 Krzeszów

L0 944.54 zł
9 900,00 zł

Nr części Nazwa i adres Wykonawcy Cena

iaką
Zanawiający
zanierza
przezlacnlć na
realizację
zamówienia

2

BCODERS Spółka Akcyjna

Ul. Owczarska 7

01-351 Warszawa

9 136,44 zł 9 900,00 zł



Termin realizacji: - do7 dni roboczych od dnia podpisania umowy

Termin płatności: w terminie do 74 dni od daty przekazania przedmiotu umowy na podstawie
protokołu zdawczo-odbiorczego.

Gwarancja: Co najmniej 12 miesięcy z zasttzezeniem, iż gwarancja-Wykonawcy nie może być
krótsza niż gwarancja producenta.

Oferta nr 5:

Termin realizacji: - do7 dni roboczych od dnia podpisania umowy (część 1 i 2),

Termin płatności: w terminie do 14 dni od daty przekazania przedmiotu umowy na podstawie
protokołu zdawczo-odbiorczego.

Gwarancja: w zakresie części 1: 60 miesięczna gwarancja. W zakresie części 2: Co najmniej 12

miesięcy z zastrzeżeniem, iz gwarancja Wykonawcy nie może być krótsza niz gwarancja

producenta.

Nr części Nazwa i adres'Wykonawry Cena

Kwota
Zamawiająry
zamierza
przezlacryć
realizację
zamówienia

'aką

Meran Point Sp. z.o,o. sp. k.

Ul. Kaczeńców 31

05-400 Otwock

I08 460,17 zł

110 000,00 zł

Meran Point Sp. z.o.o. sp. k.

Ul. Kaczeńcow 31

05-400 Otwock

70 228,68 zł 9 900,00 zł



Oferta nr 6:

Termin 1galizągjil - do 12 dni roboczych.

Termin PłatnoŚci: w terminie do 14 dni od daty przekazania przedmiotu umowy na podstawie
protokołu zdawczo-odbiorczego.

Gwarancja: w zakresie częŚci 1: 60 miesięczna gwarancja. W zakresie części 2: Co najmniej 12
miesięcY z zastrzeżeniem, iż gwarancja Wykonawcy nie może być krótsza niż gwarancja
producenta.

ń-TĄ,OrY n.fned. Maciej Słodki, prof. uczelni

Nr części Nazwa i adres TW'ykonawcy Cena

Kwota 
'akąZamawiająry

zamierza
pneznacnlć na
realizację
zamórrienia

1

CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka
Sp. z.o.o.

Ul. Wolności 81ok 5

26-600 Radom

I23 803,79 zł
110 000,00 zł

2

CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka
Sp. z.o.o.

Ul. Wolności 8lok 5

26-600 Radom

II579,22 zł
9 900,00 zł


