
 
 
Zamawiający:   
 
Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie 
ul. Czarnieckiego 69 
14-100 Ostróda 
 
Znak sprawy: ZSR.271.4.2019 
 Ostróda, dnia: 15.07.2019 r. 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

Dotyczy:  postępowania znak: ZSR.271.4.2019 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 

kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na:          

„Dostawa ciągników i maszyn rolniczych do Zespołu Szkół Rolniczych w 
Ostródzie w ramach projektu „Akademia agrobiznesu” 

 
Część nr 1 - Dostawa ciągników i maszyn rolniczych do Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie w ramach projektu „Akademia agrobiznesu”. 

Część nr 2 - Dostawa rozsiewacza nawozu z systemem ISOBUS i nawigacją do Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie w ramach projektu „Akademia 
agrobiznesu”. 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” informuję, że: 

I.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący komisji przetargowej podał kwotę, jaką 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj.:

Część nr 1 - w wysokości 849 192,00 zł brutto. 
Część nr 2 - w wysokości 54 120,00 zł brutto. 

  
II.    Oferty złożyły następujące firmy: 

Na Część nr 1 - Dostawa ciągników i maszyn rolniczych do Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie w ramach projektu „Akademia agrobiznesu”. 

1. OFERTA nr 1 – PJ TRADE Sp. z o.o., ul. Olsztyńska 15G, 11-100 Lidzbark Warmiński,  
oferta złożona w dniu 12.07.2019 r., godz. 1258:  
- oferta cenowa brutto – 1 009 215,00 zł; 
- okres gwarancji i rękojmi: 24 miesięcy; 
 

2. OFERTA nr 2 – Firma Handlowa AGROLAND Andrzej Dąbrowski, Fijewo 37, 14-260 Lubawa,  
oferta złożona w dniu 15.07.2019 r., godz. 0846: 
- oferta cenowa brutto – 1 123 871,00 zł; 
- okres gwarancji i rękojmi: 24 miesiące; 
 

3. OFERTA nr 3 – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PERKOZ Sp. z o.o., ul. Gen. Sikorskiego 19a,  
87-300 Brodnica,  
oferta złożona w dniu 15.07.2019 r., godz. 0855: 
- oferta cenowa brutto – 975 724,00 zł; 
- okres gwarancji i rękojmi: 48 miesięcy. 



 
Na Część nr 2 - Dostawa rozsiewacza nawozu z systemem ISOBUS i nawigacją do Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie w ramach projektu „Akademia 

agrobiznesu”. 

1. OFERTA nr 1 – PJ TRADE Sp. z o.o., ul. Olsztyńska 15G, 11-100 Lidzbark Warmiński, oferta złożona w 
dniu 12.07.2019 r., godz. 1258:  
- oferta cenowa brutto – 79 950,00 zł; 
- okres gwarancji i rękojmi: 24 miesięcy; 
 

2. OFERTA nr 2 – Firma Handlowa AGROLAND Andrzej Dąbrowski, Fijewo 37, 14-260 Lubawa, oferta 
złożona w dniu 15.07.2019 r., godz. 0846: 
- oferta cenowa brutto – 73 800,00 zł; 
- okres gwarancji i rękojmi: 24 miesiące; 
 

3. OFERTA nr 3 – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PERKOZ Sp. z o.o., ul. Gen. Sikorskiego 19a,  
87-300 Brodnica, oferta złożona w dniu 15.07.2019 r., godz. 0855: 
- oferta cenowa brutto – 72 078,00 zł; 
- okres gwarancji i rękojmi: 48 miesięcy. 
 

III. Termin wykonania zamówienia: 
do 30 dni od podpisania umowy. 

 
IV. Płatności: Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy, przelewem 
na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury VAT. 
  
V. Realizacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. 

VI. Miejsce/termin otwarcia oferty: siedziba Zamawiającego w dniu 15.07.2019 r. godz. 09:45.  
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia publikacji niniejszej informacji 
przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust.1 pkt. 23) ustawy Pzp z wyżej wymienionymi wykonawcami. 

 

 

……………………………………… 


