Leżajsk, 2020-10-21
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Dostawę robotów przemysłowych i pozostałego wyposażenia pracowni
szkolnych”, Ogłoszenie nr 594560-N-2020 z dnia 2020-10-07 r.
INFORMACJA O DANYCH OGŁOSZONYCH PODCZAS OTWARCIA OFERT
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
Zamawiający przekazuje informacje:
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 21 października 2020 roku o godz. 9.15
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:

Zadanie nr 1 - Zakupy robotów przemysłowych i systemów wizyjnych. – 330 000 zł.
Zadanie nr 2 - Zakup edukacyjnego robota przemysłowego . – 69 600 zł.
Zadanie nr 3 - Zakup urządzeń i podzespołów do pracowni automatyki - 87 400 zł.
Zadanie nr 4 - Zakup multimetrów. – 4 800 zł.
Zadanie nr 5- Zakup rezystorów laboratoryjnych. – 6 700 zł.
Zadanie nr 6 - Zakup elementów elektropneumatycznych. – 4 200 zł.
Zadanie nr 7 - Zakup zaworów proporcjonalnych. – 12 000 zł.
Zadanie nr 8 - Zakup elementów sterowania stykowego. – 2 300 zł.
Do upływu terminu składania ofert złożono następujące oferty:
Zadanie 1. Zakup systemów sterownia, napędów i wizualizacji.
1. ASTOR sp. z o.o. ul. Smoleńska 29, 31-112 Kraków – 332 469,00 zł, 30 dni
2. NEXA sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Żelazna 17 D, Katowice – 341 940 zł, 45 dni
Zadanie 2. Zakup edukacyjnego robota przemysłowego
1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe MICRO Mark Kowalski, ul. Lipowa 1, 48-385
Otmuchów – 70 602 zł, 59 dni
2. NEXA sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Żelazna 17 D, Katowice – 110 700 zł, 90 dni
Zadanie 3. Zakup urządzeń i podzespołów do pracowni automatyki

Nie wpłynęła żadna oferta
Zadanie 4. Zakup multimetrów
1. NOVA Piotr Bitner Danuta Bitner sp. jawna ul. Hangarowa 8, 70-767 Szczecin – 1 951,86, do
10.11. 2020
2. ASTAT Logistyka sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 441, Poznań – 5 535,00 zł, 1 tydzień
Zadanie 5. Zakup rezystorów laboratoryjnych

Nie wpłynęła żadna oferta
Zadanie 6. - Zakup elementów elektropneumatycznych
NOVA Piotr Bitner Danuta Bitner sp. jawna ul. Hangarowa 8, 70-767 Szczecin – 3 722,49, zł 12 dni
roboczych

Zadanie 7. Zakup zaworów proporcjonalnych
NOVA Piotr Bitner Danuta Bitner sp. jawna ul. Hangarowa 8, 70-767 Szczecin – 10 061,91 zł, 14 dni
roboczych
Zadanie 8. Zakup elementów sterowania stykowego
ASTAT Logistyka sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 441, Poznań – 1 761,29 zł, 3 tygodnie
Po upływie terminu składania ofert wskazanym w siwz jako termin składania ofert: Festo sp. z
o.o. Janki k/Warszawy ul. Mszczonowska 7, Raszyn
Zamawiający przypomina, iż zgodnie z zapisami SIWZ, „Wykonawca, w terminie 3 dni od
dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w
postępowaniu, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty w
postępowaniu. W stosownej sytuacji, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w tym samym postępowaniu, nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku
konsorcjum, oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.”
Wzór oświadczenia został zamieszczony na stronie Zamawiającego wraz z informacją
o wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

Wykonawca:

Zespół Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku,
37-300 Leżajsk, ul. Mickiewicza 67

OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Oświadczam, iż Wykonawca ………………….…………………….………………………. nie
należy/należy1 do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634) z innymi
wykonawcami, wskazanymi w informacji zamieszczonej przez Zamawiającego na podstawie art. 86
ust. 5 uPzp na stronie internetowej, którzy w terminie złożyli oferty w postępowaniu prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę robotów przemysłowych i pozostałego
wyposażenia pracowni szkolnych”, Ogłoszenie nr 594560-N-2020 z dnia 2020-10-07 r.

..........................., dnia .....................
miejscowość

1

Niepotrzebne skreślić

………………..…….…………………………………
Podpis osoby (osób) upoważnionej
do występowania w imieniu wykonawcy

