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Pabianice, dnia 15.02.2019 r. 
.................................................. 
             pieczątka Zarządu Powiatu 

 
BZ-III.272.64.2019 

................................................. 
                       znak sprawy 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 

Zarząd Powiatu Pabianickiego działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1986, z późn. zm) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na „Dostawę i montaż regałów ruchomych do budynku przy ul. św. Jana 33” 
na przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 15.02.2019 r. o godzinie 
1015 Komisja Przetargowa dokonała jawnego otwarcia złożonych ofert. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Sekretarz Komisji Przetargowej poinformowała, 
że na sfinansowanie zamówienia Zarząd Powiatu zamierza przeznaczyć kwotę 200.000,00 zł 
(słownie złotych: dwieście tysięcy złotych 00/100). 
Następnie Sekretarz Komisji Przetargowej poinformowała, że w ramach prowadzonego 
postępowania w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
wpłynęło osiem (8) ofert, natomiast po terminie nie wpłynęła żadna oferta. 
Otwartych zostało osiem (8) ofert: 
 
I.  OFERTA NR 1 
 
1. Nazwa firmy 

 
Adres firmy 

- VARIA 
Wojciech Marzec 
ul. Klimczaka 8/35 
02-797 Warszawa 

2. Cena oferty z VAT - 124.230,00 zł  
3. Termin wykonania zamówienia - wykonanie zamówienia w terminie 

nie dłuższym niż 56 dni od dnia podpisania 
umowy o zamówienie publiczne. 

4. Okres gwarancji - udzielenie pisemnej gwarancji na wykonane 
dostawy na okres 120 miesięcy. 

5. Warunki płatności - warunki płatności określone przez 
Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

 
II.  OFERTA NR 2 
 
1. Nazwa firmy 

 
Adres firmy 

- P.P.H.U. „REG-MET” 
Ewa Barańska 
ul. Wojkowicka 14a 
41-250 Czeladź 

2. Cena oferty z VAT - 120.023,40 zł  
3. Termin wykonania zamówienia - wykonanie zamówienia w terminie 

nie dłuższym niż 56 dni od dnia podpisania 
umowy o zamówienie publiczne. 
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4. Okres gwarancji - udzielenie pisemnej gwarancji na wykonane 
dostawy na okres 120 miesięcy. 

5. Warunki płatności - warunki płatności określone przez 
Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

 
III.  OFERTA NR 3 
 
1. Nazwa firmy 

 
Adres firmy 

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe  
„ROL-MOT” Sp. z o. o. 
ul. Czachowskiego 29 
27-310 Ciepielów 

2. Cena oferty z VAT - 134.193,00 zł  
3. Termin wykonania zamówienia - wykonanie zamówienia w terminie 

nie dłuższym niż 56 dni od dnia podpisania 
umowy o zamówienie publiczne. 

4. Okres gwarancji - udzielenie pisemnej gwarancji na wykonane 
dostawy na okres 120 miesięcy. 

5. Warunki płatności - warunki płatności określone przez 
Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

 
IV.  OFERTA NR 4 
 
1. Nazwa firmy 

 
Adres firmy 

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
„SKRAWMET” 
W. Olejniczak, S. Solka  
i J. Stachurski Spółka jawna 
ul. Wróblewskiego 2 
09-200 Sierpc 

2. Cena oferty z VAT - 115.370,04 zł   
3. Termin wykonania zamówienia - wykonanie zamówienia w terminie 

nie dłuższym niż 56 dni od dnia podpisania 
umowy o zamówienie publiczne. 

4. Okres gwarancji - udzielenie pisemnej gwarancji na wykonane 
dostawy na okres 120 miesięcy. 

5. Warunki płatności - warunki płatności określone przez 
Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

 
V. OFERTA NR 5 
 
1. Nazwa firmy 

 
Adres firmy 

- Silesia Meble Sp. z o. o. 
ul. Główna 63 
44-230 Bełk 

2. Cena oferty z VAT - 122.430,51 zł  
3. Termin wykonania zamówienia - wykonanie zamówienia w terminie 

nie dłuższym niż 56 dni od dnia podpisania 
umowy o zamówienie publiczne. 
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4. Okres gwarancji - udzielenie pisemnej gwarancji na wykonane 
dostawy na okres 72 miesięcy. 

5. Warunki płatności - warunki płatności określone przez 
Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

 
VI.  OFERTA NR 6 
 
1. Nazwa firmy 

 
Adres firmy 

- Przedsiębiorstwo Produkcji  
Mebli Metalowych 
„MEDROS” Sp. z o. o. 
ul. Pszczyńska 172 
43-262 Kobielice 

2. Cena oferty z VAT - 115.303,10 zł  
3. Termin wykonania zamówienia - wykonanie zamówienia w terminie 

nie dłuższym niż 56 dni od dnia podpisania 
umowy o zamówienie publiczne. 

4. Okres gwarancji - udzielenie pisemnej gwarancji na wykonane 
dostawy na okres 120 miesięcy. 

5. Warunki płatności - warunki płatności określone przez 
Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

 
VII.  OFERTA NR 7 
 
1. Nazwa firmy 

 
Adres firmy 

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  
„FAMAR SYSTEM” Sp. z o. o. 
ul. Jagiellońska 70 
25-734 Kielce 

2. Cena oferty z VAT - 136.530,00 zł  
3. Termin wykonania zamówienia - wykonanie zamówienia w terminie 

nie dłuższym niż 56 dni od dnia podpisania 
umowy o zamówienie publiczne. 

4. Okres gwarancji - udzielenie pisemnej gwarancji na wykonane 
dostawy na okres 60 miesięcy. 

5. Warunki płatności - warunki płatności określone przez 
Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

 
VIII.  OFERTA NR 8 
 
1. Nazwa firmy 

 
Adres firmy 

- Mi ędzynarodowe Centrum Budownictwa 
Sp. z o. o. 
ul. Grójecka 128 paw. 51 
01-383 Warszawa 

2. Cena oferty z VAT - 133.455,00 zł   
3. Termin wykonania zamówienia - wykonanie zamówienia w terminie 

nie dłuższym niż 56 dni od dnia podpisania 
umowy o zamówienie publiczne. 
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4. Okres gwarancji - udzielenie pisemnej gwarancji na wykonane 
dostawy na okres 120 miesięcy. 

5. Warunki płatności - warunki płatności określone przez 
Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

 
 

Pełnomocnik ds. Zamówień 
 
 
       /-/ Marcin Somorowski 
 
 
 


