
Znak prawy: ZP/1/2017

Nazwa zamówienia: „Dostawa, montaż, uruchomienie nagłośnienia kinowego i estradowego oraz cyfrowego 

systemu kinowego wraz z jego dostrojeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi”

Czeladź, dnia 01.06.2017 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 31.05.2017r.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 
z  późn.  zm),  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  zadanie:  „Dostawa,  montaż,
uruchomienie nagłośnienia  kinowego  i  estradowego  oraz  cyfrowego  systemu  kinowego  wraz  
z  jego  dostrojeniem dla  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  im.  Marii  Nogajowej  w  Czeladzi”,  Zamawiający
przekazuje informacja z otwarcia ofert.

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 503.263,73 zł brutto. 
2. Termin realizacji zamówienia –20 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
3. Warunki płatności – do 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego faktury.
4. Nazwy  (firm)  oraz  adresy  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  oraz  informacje  dotyczące  ceny,  deklaracji

         terminu gwarancji, mocy silnika, zabudowy.

Nr
oferty

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy

Cena brutto/zł
W ramach funkcjonalności Wykonawca

oferuje
Okres gwarancji

1.

Konsorcjum
Lider: Audio Plus Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 100
05-092 Łomianki
Tel. 22 / 732 16 00
fax. 22 / 732 16 10
mail: audioplus@audioplus.pl

Partner:
AWACO Projekt Sp. z o.o.
ul. Olesińska 2
02-548 Warszawa  
Tel. 22 / 8510538
Fax. 22 / 8510538

489 540,00

1. Zestawy głośnikowe  poz.  4  OPZ  
o kierunkowości 15ox90o

2. Zestawy  głośnikowe  poz.  5  OPZ  
o kierunkowości 30ox90o

24 miesiące

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji Wykonawcy zobowiązani są do
złożenia oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – zgodnie z załączonym wzorem. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
załączyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.

Zatwierdzam:
         Bożena Podgórska 

         Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej            

                im. Marii Nogajowej w Czeladzi

                       /podpis na oryginale w dokumentacji/

Załączniki:
1. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.
Sprawę prowadzi: 
Pani Krystyna Pilarek - tel. 32 /265 10 02 fax.  32 /265 10 02.;  e-mail: sekretariat.mbp@mbp.czeladz.pl

mailto:audioplus@audioplus.pl

