
Łódź, dnia 05.11.2019 r. 

Urząd Miasta Łodzi  
Departament Obsługi i Administracji  
Wydział Zamówień Publicznych ul. ks. I.Skorupki 21 tel.: +48 42 638 48 88 www.uml.lodz.pl 
  90-532 Łódź tel. fax.: +48  42 638 48 77 e-mail: zamowienia@uml.lodz.pl 

DOA-ZP-II.271.121.2019 
                                                  

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 

Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 12 im. Mariana Batki, ul. Jurczyńskiego 1/3, 
92-306 Łódź, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.), przekazuje informacje  
z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego  
w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkoły 
Podstawowej nr 12 w Łodzi”, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej  
w złotych równowartości kwoty 221 000 euro.  
 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 

187 316,00 PLN brutto. 

2. Wykaz złożonych ofert: 

Nr 
oferty 

Nazwa Wykonawcy 

Cena 
oferty 
brutto   
w PLN 

 
„Gwarancja” 

 – okres dodatkowo udzielonej gwarancji  
 

„Gwarancja”  

- okres 

dodatkowo 

udzielonej 

gwarancji na 

zestawy 

komputerowe  

„Gwarancja” 

- okres 

dodatkowo 

udzielonej 

gwarancji na 

router  

i switch 

„Gwarancja”  

- okres 

dodatkowo 

udzielonej 

gwarancji na 

słuchawki  

z mikrofonem  

1 

CEZAR  
Cezary Machnio 

i Piotr Gębka Sp. z o.o. 
ul. Wolność 8 lok. 4 

26-600 Radom 

144 829,00 

 
Wykonawca 

udziela 
gwarancji na 
prawidłowe 
działanie 

dostarczonego 
sprzętu na 

okres  
54 miesięcy  

 
Wykonawca 

udziela 
gwarancji na 
prawidłowe 
działanie 

dostarczonych 
urządzeń 
 na okres  

42 miesięcy  

 
Wykonawca 

udziela gwarancji 
na prawidłowe 

działanie 
dostarczonych 

urządzeń  
na okres  

36 miesięcy  

2 
EUROKERG Sp. z o.o. 
ul. Malborska 15 lok. 13 

03-286 Warszawa 
106 298,50 

 
Wykonawca 

udziela 
gwarancji na 
prawidłowe 
działanie 

dostarczonego 
sprzętu na 

okres  
54 miesięcy  

 
Wykonawca 

udziela 
gwarancji na 
prawidłowe 
działanie 

dostarczonych 
urządzeń 
 na okres  

42 miesięcy  

 
Wykonawca 

udziela gwarancji 
na prawidłowe 

działanie 
dostarczonych 

urządzeń  
na okres  

36 miesięcy  
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2

3 
MPC Paweł Oleksiewicz 

ul. Podrzeczna 38 
99-300 Kutno 

119 497,14 

 
Wykonawca 

udziela 
gwarancji na 
prawidłowe 
działanie 

dostarczonego 
sprzętu na 

okres  
54 miesięcy  

 
Wykonawca 

udziela 
gwarancji na 
prawidłowe 
działanie 

dostarczonych 
urządzeń 
 na okres  

42 miesięcy  

 
Wykonawca 

udziela gwarancji 
na prawidłowe 

działanie 
dostarczonych 

urządzeń  
na okres  

36 miesięcy  

4 

PWH WIP  
Małgorzata Szczepanik-

Grzywocz 
ul. Wł. Reymonta 23 

44-200 Rybnik  

110 884,50 

 
Wykonawca 

udziela 
gwarancji na 
prawidłowe 
działanie 

dostarczonego 
sprzętu na 

okres  
54 miesięcy  

 
Wykonawca 

udziela 
gwarancji na 
prawidłowe 
działanie 

dostarczonych 
urządzeń 
 na okres  

42 miesięcy  

 
Wykonawca 

udziela gwarancji 
na prawidłowe 

działanie 
dostarczonych 

urządzeń  
na okres  

36 miesięcy  

5 

F.H.U. „HORYZONT” 
Krzysztof Lech 

ul. 11 Listopada 21 
38-300 Gorlice   

119 583,10 

 
Wykonawca 

udziela 
gwarancji na 
prawidłowe 
działanie 

dostarczonego 
sprzętu na 

okres  
54 miesięcy  

 
Wykonawca 

udziela 
gwarancji na 
prawidłowe 
działanie 

dostarczonych 
urządzeń 
 na okres  

42 miesięcy  

 
Wykonawca 

udziela gwarancji 
na prawidłowe 

działanie 
dostarczonych 

urządzeń  
na okres  

36 miesięcy  

6 
GRUPA E 

ul. Piwna 32 
43-100 Tychy 

191 067,06 

 
Wykonawca 

udziela 
gwarancji na 
prawidłowe 
działanie 

dostarczonego 
sprzętu na 

okres  
36 miesięcy  

 
Wykonawca 

udziela 
gwarancji na 
prawidłowe 
działanie 

dostarczonych 
urządzeń 
 na okres  

36 miesięcy  

 
Wykonawca 

udziela gwarancji 
na prawidłowe 

działanie 
dostarczonych 

urządzeń  
na okres  

36 miesięcy  

7 

WEB-PROFIT  
Maciej Kuźlik 

ul. Spokojna 18 
41-940 Piekary Śląskie  

116 461,90 

 
Wykonawca 

udziela 
gwarancji na 
prawidłowe 
działanie 

dostarczonego 
sprzętu na 

okres  
54 miesięcy  

 
Wykonawca 

udziela 
gwarancji na 
prawidłowe 
działanie 

dostarczonych 
urządzeń 
 na okres  

42 miesięcy  

 
Wykonawca 

udziela gwarancji 
na prawidłowe 

działanie 
dostarczonych 

urządzeń  
na okres  

36 miesięcy  
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8 

NET-SYSTEM  
M. Tygielski, M. Godala, 

R.Dworak 
ul. Rokicińska 142 

92-412 Łódź  
 

133 140,48 

 
Wykonawca 

udziela 
gwarancji na 
prawidłowe 
działanie 

dostarczonego 
sprzętu na 

okres  
54 miesięcy  

 
Wykonawca 

udziela 
gwarancji na 
prawidłowe 
działanie 

dostarczonych 
urządzeń 
 na okres  

42 miesięcy  

 
Wykonawca 

udziela gwarancji 
na prawidłowe 

działanie 
dostarczonych 

urządzeń  
na okres  

36 miesięcy  

9 

EGIDA IT  
Solutions Sp. z o.o. 

ul. Władysława 
Niegolewskiego 17 
01-570 Warszawa  

112 277,40 

 
Wykonawca 

udziela 
gwarancji na 
prawidłowe 
działanie 

dostarczonego 
sprzętu na 

okres  
54 miesięcy  

 
Wykonawca 

udziela 
gwarancji na 
prawidłowe 
działanie 

dostarczonych 
urządzeń 
 na okres  

42 miesięcy  

 
Wykonawca 

udziela gwarancji 
na prawidłowe 

działanie 
dostarczonych 

urządzeń  
na okres  

36 miesięcy  

10 

ARCUS   
Systemy Informatyczne 

Sp. z o.o. 
ul. Wojciechowska 9a 

20-704 Lublin  

141 560,70 

 
Wykonawca 

udziela 
gwarancji na 
prawidłowe 
działanie 

dostarczonego 
sprzętu na 

okres  
54 miesięcy  

 
Wykonawca 

udziela 
gwarancji na 
prawidłowe 
działanie 

dostarczonych 
urządzeń 
 na okres  

42 miesięcy  

 
Wykonawca 

udziela gwarancji 
na prawidłowe 

działanie 
dostarczonych 

urządzeń  
na okres  

36 miesięcy  

 
3. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zostały określone  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   
 
 
 

z up. Prezydenta Miasta Łodzi 

/podpis nieczytelny/ 
ROMAN CIEŚLAK 

Dyrektor 
Wydziału Zamówień Publicznych 


