
Płock, dn. 16.10.20i9 r,

DA.PM.232.56.2019
Mazowiecka uczelnia publiczna w płocku

Pl. Dąbrowskiego 2
09-€2 Płock
tel,/fax (..,)24 366-54-00,/ (...)24 366-54-2I
htto:/ www.pwszplock.pl
e-mail: zamowienia(óowszplock.pl

Informacja z ot$/arcia ofert

Dotycry postępowania pD. ,,Dostawa §przęfu komputerowego na potrzeby prowadzenia

zajęć dydaktycznych w ramach Akademii CISCO Mazowieckiej Uczebri Rrblicznej w
Płockrr'

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

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986,

z późn. zm.), informuje, iz w ww. po§tępowaniu do dnia składania ofert, tj. 16.10.2019 r. do

godz. 7a:45, łipłynęły oferty następujących Wykonawców:

Oferta nr 1:

Termin realŁacji: do 21 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Tetmin płatności: w terminie do 14 dni od daty przekazańa przedmiotu umowy na

podstawie protokofu zdawcza-odbiorczego.
Gwarancja: Co najmniej 12 miesięcy, przy czym gwarancja nie moze być krótsza niż ta
producenta.

Nazwa iadresWykonawry Cena

Kwota jaką

Zamawiająry

zarlitierza

przezlaczlrćrra

realizację

zamówienia

INNERGO SYSTEMS SP. z.o.o.

[I1, Odrowąża 15

03-310 Warszawa

l44 475,80 zł 150 000,00 zł



Oferta nr 2:

Termin realizacji: do 21 dni roboczych od dnia
Termin płatności: w terminie do 14 dni
podstawie protokofu zda,w czo- odbiorczego.
Gwarancja: Co najmniej 12 miesięcy, przy
producenta.

Oferta nr 3:

Termin realizacjil do 25 dni roboczych od dnia

Termin płatności: w terminie do 14 dni
podstawie protokofu zda,w czo - odbiorczego.
Gwarancja: Co najmniej 12 miesięcy, przy
producenta.
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Nazwai adres'Wykonawry Cena

I(wota jaką

Zamawiająry

zamierza

przeznacryćna
realizację

zamówienia

Netprof Społka z o.o.o Sp. komandytowa

Ul. Sterlinga27/29

90-272Łódź
I1228I.78 zł

150 000,00 zł

Nazwa i adres V/ykonawry Cena

Kwota jaką

Zamawiający

zalliema
przeznacryćna

realizację

zamówienia

TRECOM ENTERPRISE SOLUTiONS

Sp. z.o.o.

Ul. Czyżewska 10

02-908 Warszawa

748 606,74
150 000,00 zł


