
 

 

Beneficjent: Miasto Białystok 
Realizator: ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 im. kpt. W. Wysockiego w 
Białymstoku ul. Świętojańska 1, 15-082 Białystok 
tel. 85 74-16-143 zsz2@zsz2.bialystok.pl  www.zsz2.bialystok.pl  

 
BIURO PROJEKTU: 
ZSZNr2, p.A20 
tel. 85 74-16-143 wew. 11 
sis@zsz2.bialystok.pl 
www.zsz2.bialystok.pl 

 

Białystok, dnia 04.11.2020 r. 
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 
im. kpt Władysława Wysockiego 
ul. Świętojańska 1 
15-082 Białystok 

 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu 
komputerowego i narzędzi cyfrowych do pracowni szkolnych w ramach projektu "Zespół 
Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji" znak: 
04/KNC/2020. 

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający 
zamieszcza następujące informacje:  
1. kwota, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia t.j.:                     

Część I – 18 401,32 zł brutto 
Część II – 39 100,00 zł brutto 
Część III – 49 900,00 zł brutto 
Część IV – 16 000,00 zł brutto 

 
2. nazwy firm oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, gwarancji, 
terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach:  
Oferta nr 1 – ALLTECH s.j. Z. Pająk, A. Pająk, Z. Pająk, A. Pająk ul. Spółdzielcza 33, 09-
407 Płock 

• Część II – Zestawy komputerowe 
Zobowiązuję się zrealizować zamówienie za cenę oferty: 40 867,34 zł brutto. 
Oświadczam, iż na przedmiot zamówienia udzielam: przedłużony okres gwarancji 
od wymaganego w opisie przedmiotu zamówienia o dodatkowe 24 miesiące. 
Zobowiązuję się wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie: do 30 dni od dnia 
podpisania umowy. 
Zgadzam się na 30 dniowy termin płatności liczony od daty wpłynięcia prawidłowo 
wystawionej faktury do Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Za dzień zapłaty określa 
się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 
Oferta nr 2 – Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 
Krzeszów 

Część IV – Kamery internetowe, mikrofony, skanery, aparaty, wizualizery 
i dyktafony 
Zobowiązuję się zrealizować zamówienie za cenę oferty: 18 325,77 zł brutto. 
Oświadczam, iż na przedmiot zamówienia udzielam: przedłużony okres gwarancji 
od wymaganego w opisie przedmiotu zamówienia o dodatkowe 24 miesiące. 
Zobowiązuję się wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie: do 30 dni od dnia 
podpisania umowy. 
Zgadzam się na 30 dniowy termin płatności liczony od daty wpłynięcia prawidłowo 
wystawionej faktury do Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Za dzień zapłaty określa 
się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

Oferta nr 3 – Centrum Informatyki ZETO S.A., ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok 

• Część II – Zestawy komputerowe 
Zobowiązuję się zrealizować zamówienie za cenę oferty: 50 284,86 zł brutto. 
Oświadczam, iż na przedmiot zamówienia udzielam: przedłużony okres gwarancji 
od wymaganego w opisie przedmiotu zamówienia o dodatkowe 24 miesiące. 
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Zobowiązuję się wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie: do 30 dni od dnia 
podpisania umowy. 
Zgadzam się na 30 dniowy termin płatności liczony od daty wpłynięcia prawidłowo 
wystawionej faktury do Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Za dzień zapłaty określa 
się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

Oferta nr 4 – Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” sp. z o.o., Aleja 
Solidarności 15, 15-751 Białystok 

• Część I – Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, drukarki 3D  
Zobowiązuję się zrealizować zamówienie za cenę oferty: 22 139,77 zł brutto. 
Oświadczam, iż na przedmiot zamówienia udzielam: przedłużony okres gwarancji 
od wymaganego w opisie przedmiotu zamówienia o dodatkowe 24 miesiące. 
Zobowiązuję się wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie: do 30 dni od dnia 
podpisania umowy. 
Zgadzam się na 30 dniowy termin płatności liczony od daty wpłynięcia prawidłowo 
wystawionej faktury do Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Za dzień zapłaty określa 
się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

• Część II – Zestawy komputerowe 
Zobowiązuję się zrealizować zamówienie za cenę oferty: 56 427,48 zł brutto. 
Oświadczam, iż na przedmiot zamówienia udzielam: przedłużony okres gwarancji 
od wymaganego w opisie przedmiotu zamówienia o dodatkowe 24 miesiące. 
Zobowiązuję się wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie: do 30 dni od dnia 
podpisania umowy. 
Zgadzam się na 30 dniowy termin płatności liczony od daty wpłynięcia prawidłowo 
wystawionej faktury do Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Za dzień zapłaty określa 
się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

• Część III – Monitory interaktywne i tablice suchościeralne  
Zobowiązuję się zrealizować zamówienie za cenę oferty: 42 880,00 zł brutto. 
Oświadczam, iż na przedmiot zamówienia udzielam: przedłużony okres gwarancji 
od wymaganego w opisie przedmiotu zamówienia o dodatkowe 24 miesiące. 
Zobowiązuję się wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie: do 30 dni od dnia 
podpisania umowy. 
Zgadzam się na 30 dniowy termin płatności liczony od daty wpłynięcia prawidłowo 
wystawionej faktury do Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Za dzień zapłaty określa 
się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

• Część IV – Kamery internetowe, mikrofony, skanery, aparaty, wizualizery 
i dyktafony 
Zobowiązuję się zrealizować zamówienie za cenę oferty: 20 064,99 zł brutto. 
Oświadczam, iż na przedmiot zamówienia udzielam: przedłużony okres gwarancji 
od wymaganego w opisie przedmiotu zamówienia o dodatkowe 24 miesiące. 
Zobowiązuję się wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie: do 30 dni od dnia 
podpisania umowy. 
Zgadzam się na 30 dniowy termin płatności liczony od daty wpłynięcia prawidłowo 
wystawionej faktury do Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Za dzień zapłaty określa 
się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

Oferta nr 5 – Wilanka Sp. z o.o. ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa 
• Część III – Monitory interaktywne i tablice suchościeralne  

Zobowiązuję się zrealizować zamówienie za cenę oferty: 30 818,16 zł brutto. 
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Oświadczam, iż na przedmiot zamówienia udzielam: przedłużony okres gwarancji 
od wymaganego w opisie przedmiotu zamówienia o dodatkowe 24 miesiące. 
Zobowiązuję się wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie: do 30 dni od dnia 
podpisania umowy. 

Zgadzam się na 30 dniowy termin płatności liczony od daty wpłynięcia prawidłowo 
wystawionej faktury do Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Za dzień zapłaty określa się datę 
obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  
o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje 
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
Oświadczenie należy złożyć w oryginale (wzór oświadczenia w załączeniu). 
 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania  
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Beneficjent: Miasto Białystok 
Realizator: ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 im. kpt. W. Wysockiego w 
Białymstoku ul. Świętojańska 1, 15-082 Białystok 
tel. 85 74-16-143 zsz2@zsz2.bialystok.pl  www.zsz2.bialystok.pl  

 
BIURO PROJEKTU: 
ZSZNr2, p.A20 
tel. 85 74-16-143 wew. 11 
sis@zsz2.bialystok.pl 
www.zsz2.bialystok.pl 

 

 
 

……………………….  
     (pieczęć wykonawcy)  
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU 
PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA  

W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
(składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych) 

 
Ja (my), niżej podpisany(ni) .......................................................................................................  

działając w imieniu i na rzecz : …………………………………...…………………………………  

....................................................................................................................................................  
(pełna nazwa wykonawcy)  

.................................................................................................................................................... 
(adres siedziby wykonawcy) 

 

w związku z udziałem w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i narzędzi 
cyfrowych do pracowni szkolnych w ramach projektu "Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 
w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji" znak: 04/KNC/2020: 
 
 

1. Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych  

 
 
 

………………..…, dnia …………..……. r.                       …………..……………………………… 
     (miejscowość)                                                                                  (Wykonawca lub osoba upełnomocniona) 
 
 

2. Oświadczam,  że  należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, z niżej wymienionymi 
wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty/oferty częściowe w niniejszym 
postępowaniu: 

………………………………………………………………………...………….………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  
(nazwy i adresy firm) 

 
 
 

………………..…, dnia …………..……. r.                       …………..……………………………… 
     (miejscowość)                                                                                  (Wykonawca lub osoba upełnomocniona) 
 

 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie                      
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy                          
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 


