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Warszawa, 19 lutego 2018 roku 

 

MW/ZP/2/PN/2018 

 

 

Dotyczy: dostawę wyposażenia pomieszczeń biurowych - meble standardowe. 

 

 

Protokół z otwarcia ofert, które odbyło się w siedzibie Zamawiającego w Muzeum Warszawy na Rynku Starego 
Miasta 28, 00-272 w Warszawie, 19 lutego 2018  roku o godzinie 10:15, dotyczącego postępowania 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: 

 

dostawa wyposażenia pomieszczeń biurowych - meble standardowe. 

 

Zamawiający planuje przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 250 000,00 złotych netto, co stanowi złotych 
brutto 307 500,00. 

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 19 lutego 2018 roku do godz. 10:15 – 3 Wykonawców złożyło oferty: 

Lp.  Wykonawca Cena oferty brutto Termin dostawy Okres gwarancji 

1 Lucjan spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

ul. Toruńska 39 

86-050 Toruń 

 

295 679,70 

 

 

30 kwietnia 2018  

 

73 miesiące 

2 IMPEX TRADE spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

ul. Bytkowska 1a 

40-955 Katowice 

 

264 251,97 

 

10 kwietnia 2018  

 

73 miesiące 

3 ZPH LUMAR Jacek Ogórkiewicz 

ul. Wierzbowa 3 

85-374 Bydgoszcz 

 

373 616,19 

 

10 kwietnia 2018  

 

73 miesiące 

4 OFFICE PLUS Kraków spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Słupecka 4/85 

02-309  Warszawa 

 

316 556,49 

 

10 kwietnia 2018  

 

72 miesiące 

5 TRONUS POLSKA spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

 

311 729,97  

10 kwietnia 2018  

 

73 miesiące 
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Zgodnie z treścią art. 24 ust. 11 Ustawy „Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której 
mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.” 

 

 

 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mztge3domzqgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mztge3domzshe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mztge3domzwha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mztge3donjtha

