
 

  

 Projekt „www.muzeach” dofinansowany z Funduszy Europejskich 
oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Beneficjent: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

Partnerzy: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Lubelskie w Lublinie, 
Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum - Zamek w Łańcucie 

Warszawa, dnia 4 listopada 2019 r. 

 

PZP.271.26.2019 

 
dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu               

nieograniczonego na „Dostawę akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego 

wraz z oprogramowaniem i monitora graficznego” 

 

Zamówienie jest dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska                    Cy-
frowa na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr POPC.02.03.02-00-0009/18-00 Beneficjent: Muzeum Pałacu Króla 
Jana III w Wilanowie. Partnerzy: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Lubelskie w Lublinie, Muzeum 
Narodowe w Szczecinie, Muzeum – Zamek w Łańcucie oraz dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego. 

 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

4 listopada 2019 r. w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN odbyło się otwarcie ofert   
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  
na „Dostawę akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i monitora    
graficznego”. 
 
1. W terminie składania ofert, tj. do 4 listopada 2019 r. do godziny 12:00 wpłynęła 1 oferta.  
2. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 36 832,35 PLN brutto. 
3. Zamawiający informuje, iż w postępowaniu złożone zostały następujące oferty: 

Nr 

oferty 

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 

Łączna cena brutto 

Oferowany okres gwa-

rancji na komputery 

przenośne  

Oferowany okres 

gwarancji na monitor 

graficzny 

 

1. 

 

KNS Przemysław Wielgo  
ul. Młoda 53                                
25-619 Kielce 

 

39 419,55 PLN brutto 24 miesiące 

 

60 miesięcy 

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 11 ustawy Pzp : „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 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawca nie prowadzą do zakłócenia w postępowaniu o udzielenie                                  
zamówienia. 

 
 


