
 
Fałków, dn. 22.09.2017r 

Gmina Fałków 
ul. Zamkowa 1A 
26-260 Fałków 
Zp.271.8.2017 

 
Informacja o której mowa w art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2015 r  poz. 2164 z późn.zm.) 
dla zamówienia publicznego pn.: 

„Świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu dla gospodarstw domowych w 
ramach trwałości projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Fałków” 

 
Nr sprawy:  Zp.271.8.2017  

  
Zamawiający - Gmina Fałków, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, informuje że w postępowaniu 

przetargowym pn.: „Świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu dla gospodarstw 
domowych w ramach trwałości projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie 
Fałków” 

 
1. Otwarto oferty w siedzibie Zamawiającego w dniu 22.09.2017r o godz. 12.15 
2. Przed otwarciem ofert, Komisja podała kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia,  w wysokości: 200.000,00 zł brutto 
3. Nie było ofert złożonych po terminie 
4. W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty, które otworzono w 

kolejności wpłynięcia, odczytując nazwę i adres siedziby Wykonawcy, cenę brutto oferty, 
termin wykonania zamówienia, okres gwarancji oraz warunki płatności, zgodnie z 
poniższym zestawieniem:  

 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 
oraz adres siedziby 

wykonawcy 

Cena brutto za 
całość 

(37miesięcy) zł 

Termin 
wykonania 

Czas 
reakcji na 

awarię  

Warunki 
płatności 

1 
Telestrada S.A., 
ul.Murmańska 25 
04-203 Warszawa 

170.662,50 

Uruchomienie usługi                  
do 01.11.2017 

Świadczenie usługi 
do: 30.11.2020 

6 godzin 
Zgodnie z 
warunkam

i SIWZ 

2 
Internet Integrations Partners 
Sp. z o.o., ul.Kazury 2c lok 

15, 02-795 Warszawa 
170.200,00 

Uruchomienie usługi                  
do 01.11.2017 

Świadczenie usługi 
do: 30.11.2020 

6 godzin 
Zgodnie z 
warunkam

i SIWZ 

3 
CMS – Solutions, 

ul.Sucharskiego 18,  
39-300 Mielce 

156.325,86 

Uruchomienie usługi                  
do 01.11.2017 

Świadczenie usługi 
do: 30.11.2020 

6 godzin 
Zgodnie z 
warunkam

i SIWZ 

 
Fałków, 22.09.2017 r.              
  
  
  Zastępca Wójta Gminy 
       /-/ Zdzisław Skiba 
 

 

 

 

 
Uwaga: 
Zamawiający przypomina, iż wskazani wyżej Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 
stronie internetowej Zamawiającego niniejszej informacji, są zobowiązani do przekazania 
Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. 
 
Wzór w/w oświadczenia stanowił załącznik nr 6 do SIWZ. 

 


