
 

 

Znak sprawy:  9/2019         

PPUH „RADKOM” Sp. z o. o. 

 

Tablica informacyjna 

Strona internetowa 

Radom, dn. 17.04.2019r. 

 

Informacja na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) 

 

1. Przedmiot zamówienia: przetarg nieograniczony na „Zaprojektowanie i wykonanie systemu 
sygnalizacji pożaru”. 
 

2. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę , jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia w wysokości 307 500,00 zł brutto. 

 

3. Miejsce i termin otwarcia ofert: 
Otwarcie ofert odbyło się w PPUH RADKOM Sp. o. o, ul. Witosa 94 , Radom - sala konferencyjna 

w dniu 17.04.2019r. o godz. 10.30. 

 

4. Lista złożonych w terminie i otwartych ofert: 
 

 
Numer 
oferty 

 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 

adres Wykonawcy 
 

- cena, 
- termin gwarancji, 
- termin realizacji zamówienia 

 
 

1. 

 
INTERFACH s.c. 

Dariusz Magierek, Krzysztof Osowski 
Ul. Chorzowska 13A, 26-600 Radom  

 

 Cena ofertowa brutto: 227 550,00 zł 

 Termin gwarancji: 60 miesięcy 

 Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące 

  

 
 

2. 

 
DEKK Fire Solutions Sp.  zo.o. 

ul. Zielona 52, 05-500 Piaseczno  

 

 Cena ofertowa brutto: 395 000,00 zł 

 Termin gwarancji: 60 miesięcy 

 Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące 

 

 
3. 
 

 
SECOM Sebastian Gogół 

Osiedle4/28, 28-366 Małogoszcz 
 

 

 Cena ofertowa brutto: 243 540,00 zł 

 Termin gwarancji: 60 miesięcy 

 Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące 

 

 
Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej  
Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej informacji , o której mowa w 
art. 86 ust.5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. 
 
Wraz ze złożeniem oświadczenia , Wykonawca może przedstawić dowody, że powiazania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ. 
 
 

                                                                                                     Kierownik Zamawiającego 
Waldemar Kordziński – Prezes Zarządu 

Zbigniew Banaszkiewicz – Wiceprezes Zarządu 


