
 

  

  

 

  

 

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH                                                                   
UL. GAGARINA 5, 87-100 TORUŃ, POLSKA,  
TEL.: +48 (56) 611-22-95, FAX: +48 (56) 611-22-96,  
NIP: 879-017-72-91, REGON: 000001324, E-MAIL:DZP@UMK.PL, WWW.UMK.PL     

sygnatura:  
DzZFS-921/16/16, ZP-08/2018        Toruń, dnia 06.03.2018 r. 
 

 

Informacje  

zgodnie z art. 86 ust 5 

ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „Ustawą” 

(t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)  

       

dot. postępowania o zamówienie publiczne pn. „Dostawa: część 1. - układu FPGA z podzespołami, część 2. -  karty 
akwizycji sygnału z akcesoriami, część 3. - karty wejść/wyjść do synchronizacji urządzeń w układzie pomiarowym”. 
 

1. Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę:  

w części  1  -    7 000,00zł brutto 

w części  2  -  15 500,00zł brutto 

w części  3  -  30 000,00zł brutto 

2. Oferty złożone w terminie: 

 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Cena ofertowa brutto 

PLN 

Termin 
wykonania 

zamówienia  

1 
PART-AD Artur Dyrda  
Grzechynia 635, 34-220 Maków Podhalański  

cz. 1 - 7 456,72 cz. 1 - 8 dni 

2 
RESTOR Sp. J., P. Anton, A. Czapski, T. Rostropowicz 
ul. Dworkowa 2/107a, 00-784 Warszawa 

cz. 1 - 6 752,70 
cz. 2 - 11 395,95 

cz. 1 - 1 dzień 
cz. 2 - 1 dzień 

3 
2 PHOTONS Adam Jurczuk 
ul. Cebertowicza 11/17, 80-809 Gdańsk  

cz. 1 - 6 356,33 
cz. 2 - 15 748,65 
cz. 3 - 28 588,64 

cz. 1 - 10 dni 
cz. 2 - 10 dni 
cz. 3 - 28 dni 

 

3. Warunki płatności: przelew na rachunek bankowy wykonawcy podany na fakturze w terminie 30 dni, licząc od daty 
dostarczenia przez wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury. 
 
Wymagane oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 
Wykonawca (który nie złożył wraz z ofertą oświadczenia o tym, że nie należy do żadnej grupy kapitałowej) w 
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekaże Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23 Ustawy lub oświadczenie o tym, że nie należy do żadnej grupy kapitałowej.  

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą, który 
złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu, a który jest w tej samej grupie kapitałowej, nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.  

Oświadczenie (w formie pisemnej w oryginale) należy przekazać do dnia 09.03.2018 r. na adres: Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dział Zamówień Publicznych, ul. Gagarina 5 (pok. 108 lub 112), 87-100 Toruń  

 

  (-) mgr Jarosław Lisewski  

  Kierownik Działu Zamówień 

               Publicznych 


