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Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób   
z Niepełnosprawnością Intelektualną  ul. Wilsona 6a 
Koło w Jarosławiu  37-500 Jarosław 

Zamawiający: 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób                         Jarosław, dnia 12.02.2020 r. 

z Niepełnosprawnością Intelektualną 

Koło w Jarosławiu 

ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław 
tel: 16 6215378  fax: 16 6210243 

e-mail: biuro@psoni-jaroslaw.org.pl 

 

 

 

 

Wykonawcy uczestniczący 

w postępowaniu 

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie 

zamówienia publicznego pn. Dostawa wyposażenia gastronomicznego, znak sprawy: 

PSONI/DP/2130-2/306/20. 

 

 

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

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający 

zawiadamia, że: 

1. Otwarcie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu odbyło się w dniu 

12.02.2020 r. o godz. 09:15 w siedzibie Zamawiającego. 

2. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 

Część I – 233 694,60 zł (brutto), słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące sześćset 

dziewięćdziesiąt cztery złote 60/100 

Część II – 245 541,72 zł (brutto), słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy pięćset 

czterdzieści jeden złoty 72/100. 

3. Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy: 

 

 

Część I – Sprzęt i urządzenia do obróbki termicznej 

 
Lp. Nazwa oraz adres 

Wykonawcy 

Cena brutto 

(zł) 

Okres gwarancji Termin 

wykonania 

zamówienia  

Warunki 

płatności 

1 UNIGASTRO sp. z o.o. 

ul. Międzyleska 6C 

50-514 Wrocław 

 

152 520,00 zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

2 Sprzedaż – Serwis Sprzętu 

Gastronomicznego „Gastro – 

Pol” 

ul. Kamienna Droga 10 

67-200 Głogów 

161 008,23 zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 
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3 OPTIMAL GASTRO 

ul. Miłocińska 17 

35-232 Rzeszów 

158 670,00 zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

4 EM GASTRO 

ul. Zapolskie 3 

35-233 Rzeszów 

150 101,07 zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

5 NEOGAST Waldemar Walus 

Głębokie 146, 38-480 

Rymanów 

159 142,79 zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

6 TECHGAST Monika 

Przybylska, Mariusz 

Przybylski s.c. 

ul. Garbarska 19 

38-480 Rymanów 

144 877,70 zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

7 INVEST HORECA BISTRO 

Mariusz Gajdos 

Zawiszy Czarnego 24 

33-300 Nowy Sącz 

142 829,49 zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

 

 

Część II – Sprzęt i akcesoria gastronomiczne 

 
Nr 

oferty 

Nazwa oraz adres 

Wykonawcy 

Cena brutto 

(zł) 

Okres gwarancji Termin 

wykonania 

zamówienia  

Warunki 

płatności 

1 GUSTIMO Monika Gąbka 

Gać 46, 86-302 Grudziądż 

184 068,48 zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

2 Top Gastro Grzegorz 

Kowalski 

ul. Krucza 19 

55-200 Marcinkowice 

218 759,19 zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

3 GASTROTEKA Anna 

Wirkus 

ul. 3 Maja 17/L1 

84-200 Wejherowo 

179 755,49 zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

4 Urządzenia Dla Gastronomii 

„ULM-NEU-ULM” 

Krzysztof Ignatowicz 

Ul. Lotników 6 

65-001 Zielona Góra 

209 550,60 zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

5 UNIGASTRO sp. z o.o. 

ul. Międzyleska 6C 

50-514 Wrocław 

179 925,63 zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

6 SwisspolLltd sp. z o.o. 

ul. Wilcza 27 

50-429 Wrocław 

183 389,31 zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

7 Sprzedaż – Serwis Sprzętu 

Gastronomicznego „Gastro – 

Pol” 

ul. Kamienna Droga 10 

67-200 Głogów 

168 187,74 zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

8 Hurtownia ROBIN Danuta 

Robaczewska 

ul. Łączna 39 

171 412,41 zgodnie  zgodnie  zgodnie  
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41-303 Dąbrowa Górnicza z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

9 OPTIMAL GASTRO 

ul. Miłocińska 17 

35-232 Rzeszów 

153 750,00 zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

10 EM GASTRO s.c. 

ul. Zapolskiej 3 

35-233 Rzeszów 

170 720,78 zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

11 NEOGAST Waldemar 

Walus 

Głębokie 146, 38-480 

Rymanów 

179 992,62 zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

12 TECHGAST Monika 

Przybylska, Mariusz 

Przybylski s.c. 

ul. Garbarska 19 

38-480 Rymanów 

169 997,01 zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

13 INVEST HORECA 

BISTRO Mariusz Gajdos 

Zawiszy Czarnego 24 

33-300 Nowy Sącz 

163 609,28 zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

 

 

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni 

od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zobowiązany jest do 

przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do  

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. 
 

 

 

 

 

 

 


