Nr sprawy PT/SG/389/IX/20
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Dostawę instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie”
Zamawiający, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia
ofert w postępowaniu pn. „Dostawa instrumentów muzycznych dla Filharmonii
im. M. Karłowicza w Szczecinie”
1. Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
w części 1 – 154 980,00 zł brutto
w części 2 – 85 485,00 zł brutto
w części 3 – 20 787,00 zł brutto
w części 4 – 31 488,00 zł brutto
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu
wykonania zamówienia oraz okresu gwarancji i rękojmi:
Nr
oferty

1

2

3

Nazwa (firma) oraz adres
Wykonawcy

Cena
brutto w
części 1

Cena
brutto w
części 2

Cena brutto
w
części 3

Konsorcjum w składzie:
Andrzej Jarmuła, Waldemar
Jarmuła, Jacek Byczek
prowadzący działalność
gospodarczą w ramach spółki
brak oferty brak oferty
16200 zł
cywilnej pod nazwą „Jarmuła
Music A. Jarmuła, W. Jarmuła,
J. Byczek Spółka Cywilna”
Ul. Modrzejewskiej 12, 33 –
103 Tarnów
Zbigniew Zygmunt
ZM CONCEPT
Zbigniew Zygmunt
brak oferty 84870 zł 18905,10 zł
Ul. Kołłątaja ½,
85 – 080 Bydgoszcz
Piotr Śmietana
Serwis Gwarancyjny
i Pogwarancyjny Instrumentów
165000 zł brak oferty brak oferty
Dętych Piotr Śmietana
Zacisze 2/3,
40 – 025 Katowice

Cena
brutto w
części 4

Termin
wykonania

Termin
gwarancji i
rękojmi

25800 zł

zgodny z
siwz

zgodny z
siwz

brak oferty

zgodny z
siwz

zgodny z
siwz

11500 zł

zgodny z
siwz

zgodny z
siwz

3. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej,
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W załączeniu
przykładowy wzór oświadczenia.

