
 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

„Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość” 

   

IZ-IV.BI.272.1.7.2018 
                                                                                                                        Staszów, 29.01.2018r. 
 
Zamawiający: 
Powiat Staszowski –Starostwo Powiatowe 
ul. Józefa Piłsudskiego 7 
28-200 Staszów 
 

Informacja Zamawiającego, zgodnie  
z postanowieniami art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) 
 
 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ww. ustawy - Zamawiający w związku z dokonaniem 

czynności otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Świadczenie usługi 

dostępu do Internetu w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 

eInclusion w Powiecie Staszowskim” 

                 

zamieszcza informacje dotyczące: 
 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 65 802,00 złotych brutto 
 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie: 
 
 
 
 

Nr oferty Firma oraz adres Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie 

1 

Partners Internet Integrations Partners Sp. z o.o. 

ul. Kazury Stanisława 2C lok 15, 02-795 Warszawa 

2 CMS-SOLUTIONS Radosław Bąk, ul. Sucharskiego 18, 39-300 Mielec 

 
 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach: 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
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Nr 
oferty 

Firma Wykonawców, którzy 
złożyli oferty w terminie 

Cena oferty netto, brutto 
w PLN 

(kryterium) 

 

Termin płatności 

faktury (kryterium) 

Termin wykonania 
zamówienia 

1 

Partners Internet 
Integrations Partners 

Sp. z o.o. 
ul. Kazury Stanisława 

2C lok 15,  
02-795 Warszawa 

Netto: 34 000,00 zł 

Brutto: 41 820,00 zł  
30 dni 

zgodnie  
z SIWZ 

2 

CMS-SOLUTIONS 
Radosław Bąk,  

ul. Sucharskiego 18,  
39-300 Mielec 

 
Netto: 43 100,00 zł 

Brutto: 53 013,00 zł 
 

30 dni 
zgodnie  
z SIWZ 

 
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ww. ustawy w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ww. ustawy, 
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  
o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ww. ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca 
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
  

   

  

 STAROSTA 

                                                                                             Michał Skotnicki 


