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PPUH „ RADKOM” Sp. z o. o. 

Strona internetowa                

Tablica ogłoszeń 
 

 

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

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2019r. poz.1843 z póżn. zm.). 
 

1. Przedmiot zamówienia: przetarg nieograniczony na dostawę odzieży ochronnej i roboczej. 
 

2. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć  
na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 230 511,10 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  20.01.2021r. o godz. 10:30. 
 

4. Lista złożonych w terminie i otwartych ofert: 
 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 
Wykonawcy 

- cena, 
- termin realizacji zamówienia 
- termin płatności     

 

1. HAKO Sp. z o.o.  
ul. Borzymowska 30, 03-565 Warszawa 

 - cena: 295 221,75 zł brutto 
- termin realizacji zamówienia: 8 dni    
  kalendarzowych 
- termin płatności: 30 dni     

 

2. 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
„MADA” Kosiec i Wspólnicy Sp. j.  
ul. Słowicza 17, 02-170 Warszawa 

ODDZIAŁ RADOM 
Ul. 1905 Roku 30 B, 26-600 Radom 

- cena: 245 480,00 zł brutto 
- termin realizacji zamówienia: 5 dni  
  kalendarzowych 
- termin płatności: 30 dni 

 

3. 
Avacore Sp. z o.o.  

ul. Ks. Prałata Edwarda Płonki 8,  
42-680 Tarnowskie Góry 

- cena: 387 744,39 zł brutto 
- termin realizacji zamówienia: 10 dni  
  kalendarzowych 
- termin płatności: 30 dni 

 

4. VESTIM GROUP Sp. z o.o.  
ul. Puławska 14/18, 26-600 Radom 

- cena: 225 305,13 zł brutto 
- termin realizacji zamówienia: 5 dni  
  kalendarzowych 
- termin płatności: 30 dni 

 
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  


