
Szczecin, dnia 29.07.2020 r. 

ZZ-2380-34/20 

informacja na stronę internetową 

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „uPzp” na zakup i dostawę wraz z instalacją i uruchomieniem Zintegrowanego Systemu Łączności cyfrowo-

analogowej dla KPP w Sławnie i KPP w Świdwinie oraz zakup i dostawa radiotelefonu sterowanego po sieci IP dla PP w Mielnie 

 

   Na podstawie art. 86 ust. 5 uPzp Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert, tj. z dnia 29.07.2020 r. :   

Zadanie nr 1 – KPP Sławo 

Nr 

ofert

y 

Wykonawca Cena oferty brutto w zł  

(K1) 

Okres gwarancji na 

oferowany 

sprzęt łączności (K2) 

[w miesiącach] 

Zatrudnienie przy 

realizacji zadania 

osoby niepełnosprawnej 

w pełnym wymiarze 

czasu pracy (K3) 

[TAK/NIE] 

Termin 

wykonania, 

warunki płatności 

1 Teltronik Sp. z o.o. 

ul. Ustronie 18 

47-220 Kędzierzyn - Koźle  

e-mail: biuro@teltronik.com.pl  

 341 817,71  48 miesięcy TAK jak w siwz 

2 TRX s.c. Renata Kryńska, Kazimierz Kryński 

ul. Wierzbowa 8 

15-743 Białystok 

faks 85 662 88 10 

374 237,29  48 miesięcy NIE jak w siwz 

3 DGT Sp. z o.o.  

ul. Młyńska 7 

83-010 Straszyn  

faks: 58 68 32 925 

380 768,64  48 miesięcy TAK jak w siwz 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi :   391 462,42 zł. 



 

Zadanie nr 2 – KPP Świdwin 

Nr 

ofert

y 

Wykonawca Cena oferty brutto w zł  

(K1) 

Okres gwarancji na 

oferowany 

sprzęt łączności (K2) 

[w miesiącach] 

Zatrudnienie przy 

realizacji zadania 

osoby niepełnosprawnej 

w pełnym wymiarze 

czasu pracy (K3) 

[TAK/NIE] 

Termin 

wykonania, 

warunki płatności 

1 Teltronik Sp. z o.o. 

ul. Ustronie 18 

47-220 Kędzierzyn - Koźle  

e-mail: biuro@teltronik.com.pl 

312 311,84 48 miesięcy TAK jak w siwz 

2 TRX s.c. Renata Kryńska, Kazimierz Kryński 

ul. Wierzbowa 8 

15-743 Białystok 

faks 85 662 88 10 

345 588,70  48 miesięcy NIE jak w siwz 

3 DGT Sp. z o.o.  

ul. Młyńska 7 

83-010 Straszyn  

faks: 58 68 32 925 

343 912,92   48 miesięcy TAK jak w siwz 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi :   361 596,38 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie nr 3 – PP Mielno 

Nr 

ofert

y 

Wykonawca Cena oferty brutto w zł  

(K1) 

Okres gwarancji na 

oferowany 

sprzęt łączności (K2) 

[w miesiącach] 

Zatrudnienie przy 

realizacji zadania 

osoby niepełnosprawnej 

w pełnym wymiarze 

czasu pracy (K3) 

[TAK/NIE] 

Termin 

wykonania, 

warunki płatności 

1 Teltronik Sp. z o.o. 

ul. Ustronie 18 

47-220 Kędzierzyn - Koźle  

e-mail: biuro@teltronik.com.pl 

25 323,81 48 miesięcy TAK jak w siwz 

2 TRX s.c. Renata Kryńska, Kazimierz Kryński 

ul. Wierzbowa 8 

15-743 Białystok 

faks: 85 662 88 10 

33 258,70  48 miesięcy NIE jak w siwz 

3 DGT Sp. z o.o.  

ul. Młyńska 7 

83-010 Straszyn  

faks: 58 68 32 925  

23 935,80  48 miesięcy TAK jak w siwz 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi :   28 505,25 zł. 

UWAGA! 

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 uPzp, Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej przedmiotowej 

informacji z otwarcia ofert, do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 

ust. 1 pkt. 23 w oparciu o wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca 

może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.  

 

wyk. w 1 egz. 

wyk. K.K. 


