
 

 

Numer sprawy DP-271-10/2021 
Kraków, 14.07.2021 r. 

        
 

 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

  
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

„Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych, urządzeń wielofunkcyjnych oraz licencji na 
potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego” 

 
 
W imieniu Zamawiającego, Krakowskiego Biura Festiwalowego, działając na podstawie art. 222 ust. 5 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), 
przekazuję informację o nazwie oraz siedzibie Wykonawców, których oferty zostały otwarte, cenach 
zawartych w ofertach:  
 
 
Część 1 przedmiotu zamówienia: „Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych wraz  
z dyskami”: 
 
Oferta nr 6 - złożona przez wykonawcę Komputronik Biznes Sp. z o.o. w restrukturyzacji  z siedzibą 
ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań - cena za wykonanie przedmiotu zamówienia 144 081,61 zł brutto 
 
Część 2 przedmiotu zamówienia: „Dostawa (odnowienie) licencji Microsoft 365 oraz licencji 
Windows Remote Desktop Services CAL 2019” 
 
Oferta nr 1 - złożona przez wykonawcę Towarzystwo Handlowe Alplast Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą 
ul. Śliwkowa 1, 78-100 Niekanin - cena za wykonanie przedmiotu zamówienia 88 632,57 zł brutto 
 
Oferta nr 3 – złożona przez wykonawcę Acanit Sp. z o.o.. z siedzibą ul. Domaniewska 37/2.43,  
02-672 Warszawa - cena za wykonanie przedmiotu zamówienia 87 557,55 zł brutto 
 
Oferta nr 6 - złożona przez wykonawcę Komputronik Biznes Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą 
ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań - cena za wykonanie przedmiotu zamówienia 89 677,23 zł brutto 
 
Oferta nr 9 – złożona przez wykonawcę Compro Jolanta Olszewska z siedzibą ul. Kotarbińskiego 19, 
41-400 Mysłowice - cena za wykonanie przedmiotu zamówienia 86 395,20 zł brutto 
 
Część 3 przedmiotu zamówienia: “Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych” 
 
Oferta nr  2 - złożona przez wykonawcę COPY FELIX LUDWIK TUSZYŃSKI z siedzibą ul. Eisenberga 
7, 31-523 Kraków - cena za wykonanie przedmiotu zamówienia 103 935,00 zł brutto 
 
Oferta nr 4 – złożona przez wykonawcę Kserkop Sp. z o.o. z siedzibą ul. Mazowiecka 21,  
30-019 Kraków - cena za wykonanie przedmiotu zamówienia 109 470,00 zł brutto 
 
Oferta nr 5 - złożona przez wykonawcę Copy.Net.pl Piotr Sójka z siedzibą ul. Puławska 359,  
02-801 Warszawa - cena za wykonanie przedmiotu zamówienia 116 788,50 zł brutto 
 



 

 

Oferta nr 7 - złożona przez wykonawcę Sharp Electronics (Europe) GMBH z siedzibą w Hamburgu, 
adres: ul. Nagelsweg 33-35, 20097 Hamburg, Niemcy, w imieniu i na rzecz której działa Sharp 
Electronics (Europe) GMBH sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą: 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 33 
 - cena za wykonanie przedmiotu zamówienia 110 066,55 zł brutto 
 
Oferta nr 8 - złożona przez wykonawcę ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą ul. Kolejowa 5/7,  
01-217 Warszawa - cena za wykonanie przedmiotu zamówienia 132 667,80 zł brutto 
 
Oferta nr 10 - złożona przez wykonawcę Xerolux Sylwia Chorązka z siedzibą ul. Wojska Polskiego 3, 
39-300 Mielec - cena za wykonanie przedmiotu zamówienia 69 205,95 zł brutto 
 
 
(…) 
Izabela Błaszczyk 
Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego 
 


		2021-07-14T14:59:49+0200




