ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH
im. Mikołaja Reja w Myślenicach
32-400 Myślenice, ul. Żeromskiego 17, tel. (12) 372-00-40, 372-00-41
adres: www.zste.myslenice.pl e-mail: zste@myslenice.pl fax (12) 274-39-25
NIP: 681-14-47-382, REGON: 000182774
Numer sprawy: 17/2017

Myślenice, dnia 2017-07-05

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
W dniu 5 lipca 2017 roku o godz. 13:00 w siedzibie Zespołu Szkół
Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach dokonano otwarcia ofert złożonych
w ramach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Doposażenie pracowni w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia

zajęć edukacyjnych w branży mechanicznej”
w ramach projektu pn.: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez
utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej
(M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach” nr RPMP: 10.02.02-0214/16
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020 w
ramach Poddziałania 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, część konkursowa.
W trakcie spotkania z Oferentami poinformowano o:
1. Składzie osobowym Komisji Przetargowej odpowiedzialnej za
przeprowadzenie postępowania:
mgr Jerzy Kosiński
- Przewodniczący;
mgr inż. Grzegorz Kotecki
- Sekretarz Komisji
Marek Żabczak
- Członek komisji
mgr Beata Janczak
- Członek komisji
mgr inż. Wojciech Jodłowski
- Członek komisji
2. Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronach internetowych:
Biuletynu Zamówień Publicznych Ogłoszenie nr 537647-N-2017 z dnia
2017-06-22 r. oraz stronie internetowej Zespołu Szkół TechnicznoEkonomicznych w Myślenicach www.zste.myslenice.pl a także na tablicy
ogłoszeń Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach.
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3. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie każdej z
części zamówienia, wynosi:
Część
1.
2.

Kwota netto

Nazwa urządzenia / usługi

podnośnik pneumatyczny – przenośny

1 869,91 zł

diagnoskop pojazdów grupy VW VAG wraz z oprogramowaniem

3 983,73 zł

wyposażenie obrabiarek CNC (sonda typu OMP60 lub równoważna z
30 081,36 zł
oprzyrządowaniem, montażem, kalibracją i uruchomieniem – 1kpl, sonda
3.
typu TS27R lub równoważna z oprzyrządowaniem, montażem, kalibracją i
uruchomieniem – 1kpl)
wyposażenie pracowni mechanicznej (urządzenie do pomiaru twardości
23 811,97 zł
metodą Rockwella – 1szt, Młot Charpy’ego – 1szt, Zestaw płytek
wzorcowych – 1szt, Wzorce chropowatości – 1szt, zestaw suwmiarek –
4.
10szt, zestaw suwmiarek cyfrowych – 4szt, zestaw suwmiarek
modułowych – 2szt, mikrometr zewnętrzy – 5szt, mikrometr wewnętrzny
– 5szt, czujnik zegarowy -2szt, narzędzia kontrolno-pomiarowe – 1kpl)
Łącznie zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację całego zadania
kwotę 59.746,97zł netto (73 488,77 zł brutto)
4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie to
- cena – waga kryterium 60%
- okres gwarancji – waga kryterium 20%
- termin dostawy – waga kryterium 20%
5. W terminie przeznaczonym na składanie wpłynęły: 3 oferty.
6. Oferty zostały opatrzone datą i godziną wpływu oraz ponumerowane w
kolejności jakiej zostały złożone
7. Dokonano sprawdzenia nienaruszalności ofert oraz zostały otwarte w
kolejności jakiej zostały złożone odczytując kolejno:
- numer oferty
- data i godzina złożenia
- nazwa i adres oferenta
- cena netto oferty w danej części
- cena brutto oferty w danej części
- okres gwarancji w danej części
- termin dostawy w danej części
Oferta nr 1:
data złożenia: 03.07.2017 r. godz. 12:51
nazwa i adres oferenta: Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych „AVIA” S.A.
ul. Siedlecka 47, 03-768 Warszawa
1. - cena netto oferty w części nr 3 :
31.500,00 zł
- cena brutto oferty w części nr 3 :
38.745,00 zł
- okres gwarancji danej części: 12 miesiące
- termin dostawy danej części: 30 dni
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Oferta nr 2:
data złożenia: 04.07.2017 r. godz. 13:49
nazwa i adres oferenta: RENISHAW SP. z o.o. ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa
1. - cena netto oferty w części nr 3 :
30.000,00 zł
- cena brutto oferty w części nr 3 :
36.900,00 zł
- okres gwarancji danej części: 12 miesiące
- termin dostawy danej części: 21 dni
Oferta nr 3:
data złożenia: 05.07.2017 r. godz. 11:37
nazwa i adres oferenta: F.H.U.P. „LIS POL” ul. Rzemieślnicza 2, 32-400 Myślenice
1. - cena netto oferty w części nr 1 :
1.626,02 zł
- cena brutto oferty w części nr 1 :
2.000,00 zł
- okres gwarancji danej części: 24 miesiące
- termin dostawy danej części: 14 dni
2. - cena netto oferty w części nr 2 :
3.252,03 zł
- cena brutto oferty w części nr 2 :
4.000,00 zł
- okres gwarancji danej części: 24 miesiące
- termin dostawy danej części: 14 dni
3. - cena netto oferty w części nr 4 :
31.056,91 zł
- cena brutto oferty w części nr 4 :
38.200,00 zł
- okres gwarancji danej części: 24 miesiące
- termin dostawy danej części: 30 dni

Na tym zakończono i podpisano:

Przewodniczący
Komisji Przetargowej
Jerzy Kosiński

Sekretarz Komisji:

…………………………………………………

Członkowie:

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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