
 
 
 
 
 

 
Sosnowiec, dnia 2020-10-22 

 
 
 

 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT  
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer postepowania     
             2/2020. Nazwa zadania: Dostawa tokarki konwencjonalnej wraz z 

wyposażeniem 1szt.  
 

 
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p. zm.) Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ 
– Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL informuje, jak następuje: 

 
 

 Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia     
 wynosi: 
 

 
180 000,00 zł (netto) ,  221 400,00 zł (brutto) 

 

 

W terminie do dnia 2020-10-22 , godz. 9:00 złożono następujące oferty: 
 
Oferta nr 1 
Metal Technics Polska Sp. z o.o., ul. Ryżowa 43D/1, 02-495 Warszawa 
cena netto: 149  000,00 zł ,  cena brutto: 183 270,00 zł 
termin wykonania: 120 dni od daty podpisania umowy (zgodnie z SIWZ) 
okres gwarancji: 48 miesięcy  
termin płatności: 14 dni ( zgodnie z projektem umowy- zał.5 do SIWZ )  

 
Oferta nr 2 
Bulmach Sp. z o.o. , ul. Cypryjska 20 , 02-761 Warszawa 
cena netto: 319 000,00 zł ,  cena brutto: 392 370,00 zł 
termin wykonania: 120 dni od daty podpisania umowy (zgodnie z SIWZ) 
okres gwarancji: 24 miesiące  
termin płatności: 14 dni ( zgodnie z projektem umowy- zał.5 do SIWZ) 
 

Oferta nr 3 
CORMAK Jerzy Zalewski 
cena netto: 133 900,00 zł ,  cena brutto: 164 697,00 zł 
termin wykonania: 120 dni od daty podpisania umowy (zgodnie z SIWZ) 
okres gwarancji: 48 miesiące  
termin płatności: 14 dni ( zgodnie z projektem umowy- zał.5 do SIWZ) 
 



 
 

Wykonawcy są zobowiązani do przekazania Zamawiającemu „Oświadczenia o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej” – w terminie 
do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji. 
Oświadczenie należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowej sprawie.  
 
 
Podpisał: Arkadiusz Dąbrowski –  Przewodniczący Komisji Przetargowej 


