Jarosław, dnia 08 marzec 2021 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych o wartości szacunkowej

mniejszej od kwoty 130.000 zł.

Postępowanie prowadzone z zachowaniem zasady konkurencyjności określonej w pkt. 6.5.2 Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - wersja z dnia 22 sierpnia 2019 r.
Oznaczenie numeru postępowania :
DAG/ZO/6/02/21
Oznaczenie nazwy postępowania :
Dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni prac w zespole z przestrzenią kreatywną
( laboratorium) Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu.
Oznaczenie nazwy i numeru projektu :
„Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów
stawianych przez rynek pracy” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nr wniosku RPPK.06.04.02-18-0001/17)
Oznaczenie Zamawiającego:
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna
im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
ul. Czarnieckiego 16
37-500 Jarosław
NIP :795-17-94-406 Regon : 650894385
Oznaczenie kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia:
Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę brutto w wysokości łącznej 50.000 zł netto ( słownie:
pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), w wysokości łącznej 61.500 zł brutto
( słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych 00/100).

W w/w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego wpłynęły następujące oferty :
Oferta nr 1 : TRONUS POLSKA Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa. NIP : 5272680141, REGON :

▪

146196211
Wartość ogółem oferty netto: 38.770,00 zł
Wartość ogółem oferty brutto : 47.687,10 zł
Oferowany okres gwarancji – 5 lat na wszystkie pozycje formularza ofertowego.
Termin realizacji zamówienia – 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Termin zapłaty : 21 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
▪ Oferta nr 2 : ALNAG Barbara Wróbel, ul. Miłkowskiego 3/301, ul. Ordona 2A, 30-349 Kraków , NIP :
9441105603, REGON : 351516341 w zakresie pozycji 1 formularza ofertowego
▪

Wartość ogółem oferty netto: 26.700,00 zł

▪

Wartość ogółem oferty brutto : 32.841,00 zł

▪

Oferowany okres gwarancji – 5 lat na 1 pozycję formularza ofertowego.

▪

Termin realizacji zamówienia – 7 dni od dnia zawarcia umowy.

▪

Termin zapłaty : 21 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy nr 2 oferta jako, że nie odpowiada treści zapytania ofertowego z uwagi
na stwierdzenie braku wypełnienia drugiej pozycji formularza ofertowego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Znak sprawy : DAG/ZO/6/02/21.

W imieniu Zamawiającego :
mgr Tomasz Sikora
Kierownik Działu
Pozyskiwania Funduszy

