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Szczecin  25.10.2018 r. 

 
 
 
Zamawiający, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.), 
zamieszcza informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 24.10.2018r. 

 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  

Część I – 30 000,00 zł 
Część II – 9 000,00 zł 

2. Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu rękojmi oraz 
wysokości kar umownych: 
 
Część I 
 
Nr oferty Nazwa Wykonawcy Cena Okres gwarancji i 

rękojmi 
Wysokość kary umownej w usunięciu wad stwierdzonych w okresie 
gwarancji bądź rękojmi 

1 Moje Bambino Sp. z o.o. 
Sp. K. 
Ul. Graniczna 46, 
93-428 Łódź  

24 362,61 zł 
brutto 

36 miesięcy 0,6 % 

2 PB Tenders Jakub 
Pawulski 
Ul. A. Grzymały-
Siedleckiego 4/25, 
85-868 Bydgoszcz 

50 211,06 zł 
brutto 

36 miesięcy 0,6 % 

 
Część II 
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Nr oferty Nazwa Wykonawcy Cena Okres gwarancji i 
rękojmi 

Wysokość kary umownej w usunięciu wad stwierdzonych w okresie 
gwarancji bądź rękojmi 

2 PB Tenders Jakub 
Pawulski 
Ul. A. Grzymały-
Siedleckiego 4/25, 
85-868 Bydgoszcz 

14 281,53 zł 
brutto 

36 miesięcy 0,6 % 

 
3. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej 

informacji na stronie internetowej, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. 


