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INFORMACJA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr  DAG/220/158/2017

na „Sukcesywne dostawy tonerów, tuszy i bębnów do drukarek komputerowych oraz maszyn kserujących dla

Instytutu Matematycznego PAN”.

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, publikuje informacje w
przedmiotowym postępowaniu.

1. Kwota,  jaką  zamierza  przeznaczyć  Zamawiający  na  sfinansowanie  zamówienia  wynosi:
140 020,81 zł netto.

2. Firmy  oraz  adresy  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  w  terminie  wraz  z  cenami,  terminem
wykonania zamówienia oraz  warunkami płatności zawartymi w ofertach.

Nr 
oferty

Nazwa i adres Wykonawcy Cena netto oferty
[w PLN]

1
Automatyka Biurowa Sp. z o. o.

al. Prymasa Tysiąclecia 103
01-424 Warszawa

143 556,00

2
P.H.U. „EURO-CAN” Maciej Plaskota

ul. Buska 17/22
02-924 Warszawa

145 046,00

3
Sklep „GRAFIT” S. C.

ul. Zamoyskiego 43
03-801 Warszawa

145 948,90 

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności w ofertach zgodne z zapisami SIWZ.

W postępowaniu nie postawiono wymogów dotyczących gwarancji.

Jednocześnie zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca w terminie trzech

dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy,

przekazuje  zamawiającemu  oświadczenie  o  przynależności  lub  braku  przynależności  do  tej  samej

grupy  kapitałowej,  o  której  mowa  w art.  24  ust.  1  pkt  23  ustawy  w  formie  oryginału.  Wraz  ze

złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wzór oświadczenia został określony w załączniku nr 5 do SIWZ.

Specjalista ds. Zamówień

Publicznych
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