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oznaczenie sprawy: DZP.381.088.2020.DW 

 
 
 
 

Pieczęć zamawiającego 

Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę,  p.n.: 

„Dostawa drukarek, nr sprawy DZP.381.088.2020.DW 

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 33.560,00 zł brutto, w tym: część A: 800,00 zł, część B: 1.600,00 zł, część C: 6.560,00 zł, część 

D: 1.000,00 zł, część E: 350,00 zł, część F: 2.500,00 zł, część G: 600,00 zł, część H: 2.000,00 zł, część I: 2.000,00 zł, część J: 1.500,00 zł, część K: 6.900,00 zł, część L: 

4.600,00 zł 

 

 

Nr 
Oferty, godz. 

wpływu: 
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Nazwa części 

Cena 

brutto 
Termin realizacji Okres gwarancji Czas reakcji serwisu 

Warunki 
płatności 

1   

15.09.2020 

godz.: 11:00 

BIT Technologies sp.j. 

p. Tomczyk, D. Biernat, M. Permus 

ul. Połomińska 16 

40-585 Katowice 

A 831,48 zł 
do 7 dni od daty 

zawarcia umowy 
12 m-cy 

najpóźniej w ciągu 1 dnia 

roboczego po zgłoszeniu wady 
zaakceptowane 

B 1.662,96 zł 
do 7 dni od daty 

zawarcia umowy 
12 m-cy 

najpóźniej w ciągu 1 dnia 

roboczego po zgłoszeniu wady 
zaakceptowane 

C 6.651,84 zł 
do 7 dni od daty 

zawarcia umowy 
12 m-cy 

najpóźniej w ciągu 1 dnia 

roboczego po zgłoszeniu wady 
zaakceptowane 

D 831,48 zł 
do 7 dni od daty 

zawarcia umowy 
12 m-cy 

najpóźniej w ciągu 1 dnia 

roboczego po zgłoszeniu wady 
zaakceptowane 

E 2.125,44 zł 
do 7 dni od daty 

zawarcia umowy 
24 m-ce 

najpóźniej w ciągu 1 dnia 

roboczego po zgłoszeniu wady 
zaakceptowane 

F 2.494,44 zł 
do 7 dni od daty 

zawarcia umowy 
24 m-ce 

najpóźniej w ciągu 1 dnia 

roboczego po zgłoszeniu wady 
zaakceptowane 
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G 1.273,05 zł 
do 7 dni od daty 

zawarcia umowy 
24 m-ce 

najpóźniej w ciągu 1 dnia 

roboczego po zgłoszeniu wady 
zaakceptowane 

H 1.418,19 zł 
do 7 dni od daty 

zawarcia umowy 
24 m-ce 

najpóźniej w ciągu 1 dnia 

roboczego po zgłoszeniu wady 
zaakceptowane 

I 2.179,56 zł 
do 7 dni od daty 

zawarcia umowy 
12 m-cy 

najpóźniej w ciągu 1 dnia 

roboczego po zgłoszeniu wady 
zaakceptowane 

J 2.179,56 zł 
do 7 dni od daty 

zawarcia umowy 
12 m-cy 

najpóźniej w ciągu 1 dnia 

roboczego po zgłoszeniu wady 
zaakceptowane 

K 6.261,93 zł 
do 7 dni od daty 

zawarcia umowy 
12 m-cy 

najpóźniej w ciągu 1 dnia 

roboczego po zgłoszeniu wady 
zaakceptowane 

L 4.440,30 zł 
do 7 dni od daty 

zawarcia umowy 
12 m-cy 

najpóźniej w ciągu 1 dnia 

roboczego po zgłoszeniu wady 
zaakceptowane 

2   

16.09.2020 

godz.: 08:20 

PHU VECTOR Sp. z o.o. 

Ul. Bielska 29 

40-749 Katowice 

A --------- --------- --------- --------- --------- 

B --------- --------- --------- --------- --------- 

C --------- --------- --------- --------- --------- 

D --------- --------- --------- --------- --------- 

E 2.398,50 zł 
do 7 dni od daty 

zawarcia umowy 
24 m-ce 

najpóźniej w ciągu 1 dnia 

roboczego po zgłoszeniu wady 
zaakceptowane 

F --------- --------- --------- --------- --------- 

G 858,54 zł 
do 7 dni od daty 

zawarcia umowy 
24 m-ce 

najpóźniej w ciągu 1 dnia 

roboczego po zgłoszeniu wady 
zaakceptowane 

H --------- --------- --------- --------- --------- 

I --------- --------- --------- --------- --------- 

J --------- --------- --------- --------- --------- 

K --------- --------- --------- --------- --------- 

L --------- --------- --------- --------- --------- 
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3 

16.09.2020 

Godz.: 09:30 

COMPRO Jolanta Olszewska  

ul. Kotarbińskiego 19 

41-400 Mysłowice 

A 1.014,75 
do 7 dni od daty 

zawarcia umowy 
12 m-cy 

najpóźniej w ciągu 2 dni 

roboczych po zgłoszeniu wady 
zaakceptowane 

B 2.029,50 
do 7 dni od daty 

zawarcia umowy 
12 m-cy 

najpóźniej w ciągu 2 dni 

roboczych po zgłoszeniu wady 
zaakceptowane 

C 8.118,00 
do 7 dni od daty 

zawarcia umowy 
12 m-cy 

najpóźniej w ciągu 2 dni 

roboczych po zgłoszeniu wady 
zaakceptowane 

D 1.014,75 
do 7 dni od daty 

zawarcia umowy 
12 m-cy 

najpóźniej w ciągu 2 dni 

roboczych po zgłoszeniu wady 
zaakceptowane 

E --------- --------- --------- --------- --------- 

F 3.690,00 
do 7 dni od daty 

zawarcia umowy 
24 m-ce 

najpóźniej w ciągu 2 dni 

roboczych po zgłoszeniu wady 
zaakceptowane 

G --------- --------- --------- --------- --------- 

H 1.845,00 
do 7 dni od daty 

zawarcia umowy 

 

24 m-ce 
najpóźniej w ciągu 2 dni 

roboczych po zgłoszeniu wady 
zaakceptowane 

I 2.337,00 
do 7 dni od daty 

zawarcia umowy 

 

12 m-cy 
najpóźniej w ciągu 2 dni 

roboczych po zgłoszeniu wady 
zaakceptowane 

J 2.337,00 
do 7 dni od daty 

zawarcia umowy 

 

12 m-cy 
najpóźniej w ciągu 2 dni 

roboczych po zgłoszeniu wady 
zaakceptowane 

K 7.011,00 
do 7 dni od daty 

zawarcia umowy 

 

12 m-cy 
najpóźniej w ciągu 2 dni 

roboczych po zgłoszeniu wady 
zaakceptowane 

L 4.428,00 
do 7 dni od daty 

zawarcia umowy 

 

12 m-cy 
najpóźniej w ciągu 2 dni 

roboczych po zgłoszeniu wady 
zaakceptowane 

                                                  

4  

16.09.2020 

Godz.: 09:40 

AF SEKO Sp. z o.o. 

Ul. Bogusławskiego 14 

43-300 Bielsko-Biała 

A 869,61 
do 7 dni od daty 

zawarcia umowy 
36 m-cy 

najpóźniej w ciągu 1 dnia 

roboczego po zgłoszeniu wady 
zaakceptowane 

B 1.739,22 
do 7 dni od daty 

zawarcia umowy 
36 m-cy 

najpóźniej w ciągu 1 dnia 

roboczego po zgłoszeniu wady 
zaakceptowane 
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C 6.956,88 
do 7 dni od daty 

zawarcia umowy 
36 m-cy 

najpóźniej w ciągu 1 dnia 

roboczego po zgłoszeniu wady 
zaakceptowane 

D 869,61 
do 7 dni od daty 

zawarcia umowy 
36 m-cy 

najpóźniej w ciągu 1 dnia 

roboczego po zgłoszeniu wady 
zaakceptowane 

 

E 

 

2.800,71 

do 7 dni od daty 

zawarcia umowy 

 

36 m-cy 

najpóźniej w ciągu 1 dnia 

roboczego po zgłoszeniu wady 
zaakceptowane 

F 2.277,96 
do 7 dni od daty 

zawarcia umowy 
24 m-ce 

najpóźniej w ciągu 1 dnia 

roboczego po zgłoszeniu wady 
zaakceptowane 

 

G 
699,87 

do 7 dni od daty 

zawarcia umowy 

 

36 m-cy 

najpóźniej w ciągu 1 dnia 

roboczego po zgłoszeniu wady 
zaakceptowane 

H 1.360,38 
do 7 dni od daty 

zawarcia umowy 

 

24 m-ce 

najpóźniej w ciągu 1 dnia 

roboczego po zgłoszeniu wady 
zaakceptowane 

I 1.900,35 
do 7 dni od daty 

zawarcia umowy 

 

36 m-cy 

najpóźniej w ciągu 1 dnia 

roboczego po zgłoszeniu wady 
zaakceptowane 

J 1.900,35 
do 7 dni od daty 

zawarcia umowy 

 

36 m-cy 

najpóźniej w ciągu 1 dnia 

roboczego po zgłoszeniu wady 
zaakceptowane 

K 6.095,88 
do 7 dni od daty 

zawarcia umowy 

 

36 m-cy 

najpóźniej w ciągu 1 dnia 

roboczego po zgłoszeniu wady 
zaakceptowane 

L 4.452,60 
do 7 dni od daty 

zawarcia umowy 

 

36 m-cy 

najpóźniej w ciągu 1 dnia 

roboczego po zgłoszeniu wady 
zaakceptowane 

 
                                                                                                                                                                                                                                     osoba sporządzająca:  

                                                                                                                                                                                                                                     Aneta Szturc-Krawczyk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


