POZNANSKIE CENTRUM

@2

SUPERKOMPUTEROWO

. SIECIOWE

Zestawienie zlo2onych ofert
Dot. postgpowania PN l7l10/2018

-

artykuly biurowe i tonery

CzrJt nr I
Lp.

Nazwa ( fi.ma) oraz
adres Wvkonawcv

Cena PLN

Tormin realizacj i danego
zaoorzebowan ia

Warunki

Okres gwarancj i ja&oSci
Okres gwarancj

ij

DlatnoSci

akoSci dla

pozycji od nr I do nr 95,oraz dla

pozycji od nr 108 do nr I I I

DAXER
ul. Truskawiecka I
60-487 Poznan

27 5975r

zl brutto

-

12

miesiQcy od daty dostarczenia

8 Sodzin roboczych od
drty i Sodziny e.

przedmiotu zan6wienia objitego

mrilowcgo lub
frksotrcgo zgloszenir

danym zapotrzebowaniem:

Zgodnie z

Okres gwarancji jakosci

SIWZ

aPotrzcbowrnia

dotvcz4cy pozycji od nr 96 do nr
107

-

24 micaitce od

drty

dostrrczrnir prz€dmiotu
?{m6wienis objttcgo drnym
zrpotrzc bowuicm
Okes gwarancji jako6ci dla
pozycji od nr I do nr 95,oraz dla
pozycji od nr 108 do nr I I I - 12
8 godzin roboczych od
z o. o.
'RODAN" Sp.

ul. C6recka

2.

l7

29 m0,01

zl brutto

60-201 Poaun

drty i Sodziny

e-

m.ilowego lub
f.ksowego zgloszenir
zapotrzrbowan

ir

miesiQcy od daty dostarczcnia
przedmiotu zam6wienia objgtego

danym zapotrzebowaniem;
Okrcs gwalancji jakosci

Zgodnie z

slwz

dotycz?cy pozycji od nr 96 do nr

107

24 mi.silcc od

drty

dostsrczenir prrrdmiotu

z!m6wierir objgego drnym
z. potrzrbowrn icm
Okres gwarancji jakosci dla

pozycji od nr I do nr 95,oraz dla
pozycji od nr 108 do nr I I I - 12
JTP Grocholcwski

8 godzin roboczych od

Datkiewicz Sp. Jawna
3.

ul. Marc€lihska

33 08r,16

zl brutto

96Bt2t4

drty i godziry e
mrilorvcgo lub
frkowcgo zSlos?rni.

zrpotrzebowrni!

60-324 Poanan

miesigcy od daty dostalczenia
przedmiotu zamdwienia obj9tego
danym zapot.z ebowan iem;

Zgodnie z

Obes gwarancj i jakosci
dotyczqcy pozycji od nr 96 do nr

SIWZ

107

-

12 miesiQcy od

drty

dostrrczcnir prredmiotu
z.m6wicnir objltcgo drnym
zspotrzcbowrniem

Zamawiaj1cy zAmierzaprzemacrye nasfinansowanie zam6wienia: 33.210,00 zl brutto

CzeS( nr 2
Lp.

Nazwa (firma) oraz
adres Wvkonawcv

Cena PLN

Termin realizacj i danego
zaDotrzebowan ia
8 godzin roboczych od

DAXER
ul. Truskawiecka
60-487 Poaran

72 415,77
I

zl brutto

drg

i godziny c-

Okres gwarancji jakoSci

Okcs gwarancji jakolci
24 micli{cc od drty

Warunki
DlahoSci

-

dost$czcnir prrrdmiotu

mrilowcgo lub
frksowcgo zgloszenia

zrm6wieni. objQtcgo drny]r

zrpotrzcbowrnia

zrpotrz!bowrnicm

Zgodde z

stwz
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JTP Grocholewski

12 godzin roboczych od

Datkiewicz Sp. Jawra

drty i godziny c-

ul. Marcelirlska

95 526,43

zl brutto

96BDt4
60-324 Poznai

Okes gwamcji jakosci12

miesi$y od dsty

Zqodnie z

mailowego lub

dostarczenia przedmiotu

frksowego zgloszenia

zem6rPienir objQtcgo dsnym

zrpotrzcbowsnia

zapotrzcbowsniem

SIWZ

Zamawiaj4cy zamierza przemaczye na sfinansowanie zamowienia: t00.860,00 zl brutto

Zgodnie z arl. 24 ust. I

I

ustawy Pzp, wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stonie internetowej

informacji, o lt6rej mowa w art. E6 ust. 5 ustawy Pzp, przgkazrje zamawiaj4cemu oswiadczenie
prrynalezno5ci lub braku przynalerro6ci do tej samej gupy kapitalowej, o kt6rej mowa
w afi. 24 ust. I pkt 23 ustawy Pzp (wzdr o5wiadczenia zostal zamieszczony w zalqczeniu do niniejszego

o

zestawienia). Wraz ze zloircnren o5wiadczenia. wykonawca moze prz€dstawii dowody,2e powiqzania z innym
wykonawcq nie prowadz4 do zakl6cenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia.
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ZanC

.llt, ti,t i;,.
1.2018 r.
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Mpis

os o by sporzqdzaj

qcej )
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