
                     

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE 
Pl. Stefana Batorego  4,   70-207 Szczecin 

 
tel.: +48 91 4403523,  fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajeckaa@ums.gov.pl 

   Znak: PO.II.370.39.19 Szczecin, dnia  18.11.2019 r. 
     
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania, oraz 
kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Morskiego w Szczecinie” nr sprawy PO.II.370.39.19 
 

 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 
 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych ( j. t. Dz. U. 2019 r. poz. 1843) Zamawiający, przekazuje informację z otwarcia 
ofert w przedmiotowym postępowaniu: 
 
 

 Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 
 
378 400,00 zł brutto w tym na :  
 
część I   –     58 900,00 zł brutto  
część II  –   223 000,00 zł brutto  
część III –     61 500,00 zł brutto  
część IV –     35 000,00 zł brutto  

 
 

 W przedmiotowym postępowaniu złożono trzy oferty: 
 
 

1. KOMA NORD Sp. z o.o. 
ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia 
 
część II    –  169 390,68 zł brutto  

                             –  7 dni – termin realizacji zamówienia 
 
część III    –  63 369,60 zł brutto  

                             –  7 dni – termin realizacji zamówienia 
 
 

2. RADUNIX GROMNIAK S.J. 
ul. Unisławy 13 cd, 71- 402 Szczecin  
 
część I      –  45 784,29 zł brutto  

                             –    7 dni  – termin realizacji zamówienia 
                             –  36 miesięcy – okres gwarancji 

 
część II     –  189 390,48 zł brutto  

                             –  7 dni – termin realizacji zamówienia 
 

część III    –  57 810,00 zł brutto  



                          18 listopada 
2019  

   2 

                             –  10 dni – termin realizacji zamówienia 
 
 
 

3. EL TORO Bobrowski Blatkiewicz Spółka Jawna 
ul. Racławicka 23, 73-110 Stargard 
 
część I      –  53 751,00 zł brutto  

                             –    7 dni  – termin realizacji zamówienia 
                             –  36 miesięcy – okres gwarancji 

 
część II     –  155 895,12 zł brutto  

                             –  7 dni – termin realizacji zamówienia 
 

część III    –  66 420,00 zł brutto  
                             –  7 dni – termin realizacji zamówienia 
 

część IV    –  31 162,05 zł brutto  
                              –   7 dni  – termin realizacji zamówienia 
                              –  36 miesięcy – okres gwarancji 

 


