
 
 
 
  

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  

na dostawę wyposażenia biurowego, z podziałem na 4 części. 

 
Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  

ZP.272.00053.2017   13.11.2017 r. 

l.dz.: ZP.KW-00467/17   

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1579), informuję, iż: 

1) Część nr 1 – Artykuły biurowe – wpłynęły w następującej kolejności oferty niżej wskazanych 

Wykonawców: 

– Rodan Sp. z o.o. ul. Górecka 17, 60 – 201 Poznań: 

Cena – 46.000,00 zł brutto, 

Termin dostawy – 1 dzień roboczy od dnia złożenia pisemnego zlecenia. 

– Firma Usługowo – Handlowa ANNA Anna Białobrzycka, ul. Wodna 18, 62 – 200 Gniezno: 

Cena – 53.255,49 zł brutto, 

Termin realizacji – 1 dzień roboczy od dnia złożenia pisemnego zlecenia. 

2) Część nr 2 – Papier – wpłynęły w następującej kolejności oferty niżej wskazanych Wykonawców: 

– Rodan Sp. z o.o. ul. Górecka 17, 60 – 201 Poznań: 

Cena – 77.600,00 zł brutto, 

Termin dostawy – 1 dzień roboczy od dnia złożenia pisemnego zlecenia. 

− Firma Usługowo – Handlowa ANNA Anna Białobrzycka, ul. Wodna 18, 62 – 200 Gniezno: 

Cena – 85.031,24 zł brutto, 

Termin realizacji – 1 dzień roboczy od dnia złożenia pisemnego zlecenia. 

3) Część nr 3 – Materiały eksploatacyjne do urządzeń kopiująco-drukujących – nie zostały złożone żadne 

oferty. 

4) Część nr 4 – Materiały archiwizacyjne – wpłynęła oferta niżej wskazanego Wykonawcy: 

− Firma Usługowo – Handlowa ANNA Anna Białobrzycka, ul. Wodna 18, 62 – 200 Gniezno: 

Cena – 60.376,80 zł brutto, 

Termin realizacji – 1 dzień roboczy od dnia złożenia pisemnego zlecenia. 

Jednocześnie informuję, iż Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia następujące 

kwoty brutto:  

1) Część nr 1 – 47.000,00 zł;  

2) Część nr 2 – 75.000,00 zł; 

3) Część nr 3 – 175.000,00 zł; 

4) Część nr 4 – 50.000,00 zł. 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 23 cytowanej ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, 

że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl      
 


