
 

 

Jastrzębie-Zdrój, 02.08.2022 r. 
 
 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 02.08.2022 r. 
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00270533/01 z dnia 2022-07-21 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2022/BZP 00282895/01 z dnia 2022-07-28 
 

 
Przedmiotem zamówienia jest 

 

„Dostawa wyposażenia uzupełniającego pracownię ekonomiczną oraz 
logistyczną w Zespole Szkół Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju” 

 
Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia informację o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach, 

w zamówieniu pn. „Dostawa wyposażenia uzupełniającego pracownię ekonomiczną oraz logistyczną w 
Zespole Szkół Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju”. 

 
1. W części nr 1 zamówienia oferty złożyli następujący wykonawcy: 

Nr 
oferty 

Nazwa albo imię i nazwisko oraz siedziba lub miejsce prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawców, 

który oferty zostały otwarte 
Cena brutto 

Termin 
dostawy 

1. InfoLOGIC Adam Olszar Spółka Jawna 
z siedzibą w 43-400 Cieszyn ul. Ustrońska 20 7466,10 zł do 2 tygodni 

2.  ZONEO OLEKSIEWICZ Spółka Komandytowo - Akcyjna 
z siedzibą w 99-300 Kutno ul. Noskowskiego 1 7380,00 zł do 2 tygodni 

 

2. W części nr 2 zamówienia oferty złożyli następujący wykonawcy: 

Nr 
oferty 

Nazwa albo imię i nazwisko oraz siedziba lub miejsce prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawców, 

który oferty zostały otwarte 

Cena brutto 
zawarta 

w ofercie 

Termin 
dostawy 

1. InfoLOGIC Adam Olszar Spółka Jawna 
z siedzibą w 43-400 Cieszyn ul. Ustrońska 20 11.992,50 zł do 2 tygodni 

2. ZONEO OLEKSIEWICZ Spółka Komandytowo - Akcyjna 
z siedzibą w 99-300 Kutno ul. Noskowskiego 1 12.029,40 zł do 2 tygodni 

3.  JSW IT SYSTEMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w 44-330 Jastrzębie-Zdrój ul. Armii Krajowej 56 11.254,50 zł do 2 tygodni 

4. NETKOM Przemysław Rafałowski 
z siedzibą w 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Wary ńskiego 53a 11.881,80 zł do 2 tygodni 

 


