Politechnika Lubelska
Biuro Zamówień Publicznych
20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 40A
tel. +48 81 538 46 32, e-mail: bzp@pollub.pl

Lublin, dnia 15 października 2020 r.
Nr sprawy KP-272-PNK-116/2020 - 482
I N F O R M A C J A Z O T WA R C I A O F E R T
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 214 000 EURO
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa przecinarki metalograficznej, szlifierko-polerki
jednotalerzowej oraz komory nastołowej filtracyjnej wraz z konstrukcją nośna dla Wydziału Mechanicznego
Politechniki Lubelskiej.
1. Otwarcie ofert.
1) Otwarcie ofert odbyło się w dniu 15 października 2020 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego,
tj. Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 40A, 20-618 Lublin; Biuro Zamówień Publicznych, pokój nr 5.
2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację
zamówienia: 194 000,00 PLN.
2. Zestawienie ofert.
W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:
Oferta numer 1: SPECTRO-LAB Jan Borkowski, Al. 3-go Maja 2/170, 00-391 Warszawa
- Cena brutto za realizację całego zamówienia: 190 000,00 zł brutto
- Termin dostawy: 56 dni roboczych od dnia zawarcia umowy
- Beznarzędziowa wymiana tarczy tnącej w przecinarce metalograficznej: TAK
- Cięcie próbek w przecinarce matalograficznej przy użyciu dwóch tarcz jednocześnie wraz z regulacją odległości
między tarczami tnącymi w zakresie do 25 mm: TAK
- Płaski pierścień chroniący przed pryskaniem wody nie wystający poza poziom obudowy szlifierko-polerki: TAK
- Warunki płatności: Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ
Oferta numer 2: DPIdea Dariusz Kuchnowski Tomasz Ferek s.c., ul. Spokojna 28, 81-549 Gdynia
- Cena brutto za realizację całego zamówienia: 157 286,25 zł brutto
- Termin dostawy: 39 dni roboczych od dnia zawarcia umowy
- Beznarzędziowa wymiana tarczy tnącej w przecinarce metalograficznej: NIE
- Cięcie próbek w przecinarce matalograficznej przy użyciu dwóch tarcz jednocześnie wraz z regulacją odległości
między tarczami tnącymi w zakresie do 25 mm: TAK
- Płaski pierścień chroniący przed pryskaniem wody nie wystający poza poziom obudowy szlifierko-polerki: TAK
- Warunki płatności: Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ
3. Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia zgodnie z art. 86 ust. 5) ustawy, na stronie internetowej
niniejszej informacji, mają obowiązek przekazania Zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania,
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 5) i ust. 1) pkt 23 ustawy, wzór według załącznika nr 4 do SIWZ.
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