
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

SPROSTOWANIE INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT Z DNIA  
16.12.2020 R. DOKONANE W DNIU 5.01.2021 R. 

 
Zamawiający w informacji z otwarcia ofert nie umieścił oferty jednego wykonawcy w 2 
części postępowania, tj. Wykonawcy TRONUS Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 
Warszawa. Zamawiający dokonuje sprostowania informacji z otwarcia ofert, której 
zmieniona treść znajduje się poniżej. 
 

Urszulin, dnia 16.12.2020 r.  
 
Znak sprawy: GBP/271/2/2020 
 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  
 
 

na podstawie art. 86 ust. 5 pkt. 1 – 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.). 

 
1. Nazwa nadana zamówieniu:  

"Dostawa i montaż sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego, konstrukcji oraz 
mebli do Sali widowiskowo-koncertowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie". 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  
Otwarcie ofert odbyło się w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie, ul. 
Lubelska 31, 22-234 Urszulin, gabinet Dyrektora w dniu 16.12.2020 r. o godz. 10:30. 

 

3. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w: 
w zakresie części 1-Dostawa i montaż sprzętu nagłośnieniowego, 
oświetleniowego i konstrukcji do Sali widowiskowo-koncertowej Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Urszulinie- 269 468,40 zł brutto. 
w zakresie części 2- Dostawa i montaż mebli do sali widowiskowo-koncertowej 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie- 37 146,00 zł brutto. 

 

4. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:  
 
Część pierwsza zamówienia : 

 

Numer 
oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy 
Cena ofertowa 

brutto  

Długość okresu 
gwarancji na wykonane 

prace i materiały 
instalacyjne 

1 
TRONUS Polska Sp. z o.o., ul. 
Ordona 2a, 01-237 Warszawa 

 
209 592,00 

 
60 m-cy 
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Część druga zamówienia : 
 

Numer 
oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy 
Cena ofertowa 

brutto  

Długość okresu 
gwarancji na wykonane 

prace i materiały 
instalacyjne 

1 
TRONUS Polska Sp. z o.o., ul. 
Ordona 2a, 01-237 Warszawa 

35 424,00 60 m-cy 

2 
Biuro Inżynieryjne DOT Tomasz 
Dubiecki , Lubomira 29A; 62-090 
Mrowino 

24 944,40 60 m-cy 

3 
KAL-SPORT Hurtownia Sportowa, 
35-310 Rzeszów 

35 362,50 60 m-cy 

 
 
 
 
 

− termin wykonania zamówienia:  do 25  stycznia 2021 roku. 

−    okres gwarancji:    zgodnie z § 14 Projektu umowy (dla części 1                    

                                                                   zamówienia), 

     zgodnie z § 14 Projektu umowy (dla części 2 

zamówienia), 

− warunki płatności:    30 dnia od daty złożenia faktury. 
 
5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.  

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji z otwarcia ofert), 

przekaże Zamawiającemu. informację o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp.  

Wraz ze złożeniem informacji, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 

z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia.  

 

Wzór informacji o grupie kapitałowej stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ. 

 
 

 
 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Urszulinie 

        /-/ Teresa Kuczyńska 


