
 

Sulejówek, dnia 16 września 2020 r. 

ZP/MJP/20/2020 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), w związku z dokonaniem czynności otwarcia ofert 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę wieszaków do 
wyposażenia szatni, stołów cateringowych i koktajlowych, szafy pancernej, mebli, systemu 
montażowego do tablic oraz regałów magazynowych do Muzeum Józefa Piłsudskiego 
w Sulejówku”, Zamawiający podaje następujące informacje: 

I. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 

w części pierwszej – 47 078,25 zł, 

w części drugiej – 6 765,00 zł, 

w części trzeciej – 3 075,00 zł, 

w części czwartej – 57 453,30 zł, 

w części piątej – 8 677,65 zł, 

w części szóstej – 1 317,33 zł. 

II. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie: 

- część pierwsza: 

- część druga: 

- część trzecia: nie złożono żadnej oferty 

- część czwarta: 

Nr 
oferty 

Firma wykonawcy Adres wykonawcy 

1 Office Plus Warszawa Sp. z o.o. ul. Słupecka 4 m. 85, 02-309 Warszawa 

Nr 
oferty 

Firma wykonawcy Adres wykonawcy 

1 Oprema Tomasz Turek ul. Chopina 8a/7, 42-480 Poręba 

Nr 
oferty 

Firma wykonawcy Adres wykonawcy 

1 Oprema Tomasz Turek ul. Chopina 8a/7, 42-480 Poręba 



 

- część piąta: nie złożono żadnej oferty 

- część szósta: 

III. Ceny oraz okresy gwarancji zawarte w ofertach: 

- część pierwsza: 

Wykonawca 
Cena oferty 
(brutto w zł)  

Okres gwarancji 
(w miesiącach) 

Office Plus Warszawa Sp. z o.o. 112 299,00 60 

- część druga: 

Wykonawca 
Cena oferty 
(brutto w zł)  

Okres gwarancji 
(w miesiącach) 

Oprema Tomasz Turek 33 400,00 36 

- część czwarta: 

Wykonawca 
Cena oferty 
(brutto w zł)  

Okres gwarancji 
(w miesiącach) 

Oprema Tomasz Turek 46 388,57 48 

- część szósta: 

Wykonawca 
Cena oferty 
(brutto w zł)  

Okres gwarancji 
(w miesiącach) 

Oprema Tomasz Turek 5 432,50 36 

IV. Terminy wykonania zamówienia oraz warunki płatności zostały określone przez 
Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Nr 
oferty 

Firma wykonawcy Adres wykonawcy 

1 Oprema Tomasz Turek ul. Chopina 8a/7, 42-480 Poręba 


