
 
 

 

 

 
DE-WZP.261.6.2019.1.BR      Warszawa, 2019-05-22 
 
 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania 

o cenę dostawę mebli biurowych na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej:  
część nr 1 – dostawa mebli biurowych, część nr 2 – dostawa siedzisk biurowych 
 – postępowanie nr DE-WZP.261.6.2019.BR 

 
 

Ministerstwo Edukacji Narodowej, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje informację z otwarcia ofert. 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 

 dla części 1 – 123 450,26 zł brutto, 

 dla części 2 – 60 917,47 zł brutto. 

Łącznie na obie części zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć 184 367,00 zł 
brutto. 
 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub 
nazwisko oraz adres 

Wykonawcy 

Cena oferty brutto 
[PLN] 

Okres gwarancji  
w miesiącach 

Termin wykonania 
zamówienia oraz 
warunki płatności  

Cześć 1 Część 2 
Cześć 1 Część 2 Cześć 1 Część 2 

1. 
EVERSPACE Sp. z o.o. 
ul. Przeworska 2 
04-382 Warszawa 

122 482,95 60 840,00 36  36  
zgodne z 

SIWZ 
zgodne z 

SIWZ 

2. 

„AD JOL” Adam 
Niedziałek 
ul. Rembielińska 21A m 19 
03-362 Warszawa 

120 983,01 57 072,00 36  36  
zgodne z 

SIWZ 
zgodne z 

SIWZ 

3 

PUH DAMAR  
Dariusz Hawryszuk 
ul. Kamienna 3 m 81 
03-441 Warszawa 
 

123 925,58 57 859,20 36  36  
zgodne z 

SIWZ 
zgodne z 

SIWZ 

 

Ponadto Zamawiający informuje o obowiązku spoczywającym na Wykonawcach, 
którzy złożyli oferty w terminie, określonym w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, 
ze zm.):  

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa 
w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na 
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje 
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 
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Oświadczenie należy złożyć wypełniając formularz – załącznik nr 1 do 
niniejszego pisma, w formie pisemnej (oryginał podpisany przez Wykonawcę) 
osobiście do siedziby Zamawiającego lub wysłać pocztą na adres: Ministerstwo 
Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, Sekretariat 
Departamentu Ekonomicznego (III piętro, pok. 353).Załącznik nr 1 
 


