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i Konsumentów

Warszawa, 17sierpnia 2018 r
BBA-2/262-27/2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż dwóch
dygestoriów do ogólnych prac laboratoryjnych z szafkami antywybuchowymi pod
blatem roboczym wraz z modernizacją instalacji wentylacji mechanicznej
i wodno-kanalizacyjnej w laboratorium w Olsztynie.
Informacja z otwarcia ofert
Zamawiający w trybie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), informuje, iż 17 sierpnia 2018 r. o godz.
11:30 dokonano czynności otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu, w trakcie którego
odczytano informacje dotyczące:
 kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
w wysokości 137 603,57 zł brutto,
 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także cen za
wykonanie przedmiotu zamówienia, okresów gwarancji, terminów wykonania zamówienia
oraz warunków płatności zawartych w ofertach – informacja zawarta w Załączniku Nr 1
do niniejszego pisma.
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oznaczenie sprawy BBA-2/262-27/2018
Załącznik Nr 1
Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych*

Numer
oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

1

Koettermann sp. z o.o.
ul. Szamocka 8
01-748 Warszawa

Gwarancja
Cena
na całość
ryczałtowa za
wykonanych
wykonanie
prac oraz
całości
dostarczony
przedmiotu
sprzęt
zamówienia
i urządzenia
(brutto)
(m-cy)

109 181,81

36

Możliwość
Program
wprowadzenia
Funkcja
umożliwiający
przewodów
automatycznego
programowanie
elektrycznych do zamykania okna w
Termin
czasu włączenia i
komory roboczej przypadku braku
wykonania
wyłączenia
z zewnątrz przy ruchu w dowolnie
zamówienia
gniazd
całkowicie
programowalnym
wewnętrznych
zamkniętym
czasie do 5 minut
komory roboczej
oknie

Dodatkowa
gwarancja
antykorozyjna
na wszystkie
elementy
dygestorium
(m-cy)

84

TAK

TAK

TAK

Zgodnie
z SIWZ

Warunki
płatności

Zgodnie
z SIWZ

.................................................
(podpis osoby sporządzającej protokół)
...................................................
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

2

