
       Rzeszów, 21.05.2020 r. 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU: 

 

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu – spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe 

i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych.  

Etap IX - Dostawa wyposażenia do zabytkowego XVI w. dworu-spichlerza w Zgłobniu, którego 

właścicielem jest Muzeum Okręgowe w Rzeszowie”. 

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, 

poz. 1843), Zamawiający niezwłocznie podaje informacje dotyczące otwarcia ofert dla zadania pn: 

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu – spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe 

i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych. Etap IX - Dostawa wyposażenia do 

zabytkowego XVI w. dworu-spichlerza w Zgłobniu, którego właścicielem jest Muzeum Okręgowe 

w Rzeszowie”, ozn. ZP-26/5/2020. 

 

O godzinie 9:15 w dniu 21.05.2020 r. w Budynku Administracyjnym Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, 

odbyło się jawne otwarcie ofert dla ww. zadania. 

 

Stwierdzono, że do dnia 21.05.2020 r., do godz. 9:00 wpłynęło 11 ofert na realizację zamówienia.  

 

Bezpośrednio przed otwarciem oferty Zamawiający podał kwotę, którą zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia: 

 

284 511,89 zł brutto (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset jedenaście złotych, 89/100). 

 

Kwoty jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia: 

 

Część nr 1: 146 001,00 zł brutto (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy jeden złoty, 00/100), 

Część nr 2: 55 424,89 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote, 89/100) 

Część nr 3: 83 086,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt sześć złotych, 00/100). 

 

Następnie oferty złożone w postępowaniu zostały otworzone zgodnie z kolejnością: 

 

Oferta nr 1.  

 

Nazwa, firma, adres:  

TRONUS POLSKA Sp. z o.o. 

ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa 

 

1. Cena za wykonanie całości danej części zamówienia (część nr: 1)  

podana w ofercie to: 449 074, 23 zł brutto (słownie: czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt 

cztery złote, 23/100).  

 

Okres gwarancji: 24 miesiące. 

 

Realizacja ww. części przedmiotu zamówienia w terminie do 1.09.2020 r.  



Końcowy termin realizacji zostanie skrócony o 29 dni. 

 

2. Cena za wykonanie całości danej części zamówienia (część nr: 2)  

podana w ofercie to: 407 745,00 zł brutto (słownie: czterysta siedem tysięcy siedemset czterdzieści pięć 

złotych, 00/100).  

 

Okres gwarancji: 24 miesiące. 

 

Realizacja ww. części przedmiotu zamówienia w terminie do 1.09.2020 r.  

Końcowy termin realizacji zostanie skrócony o 29 dni. 

 

 

Oferta nr 2.  

 

Nazwa, firma, adres:  

Centrum Zastosowań Informatycznych s.c. Grzegorz Porada, Grzegorz Pękala 

ul. Krajobrazowa 4/1L, 35-119 Rzeszów. 

 

Cena za wykonanie całości danej części zamówienia (część nr: 3)  

podana w ofercie to:  82 601,29 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset jeden złotych, 

29/100).  

 

Okres gwarancji: 24 miesiące. 

 

Realizacja ww. części przedmiotu zamówienia w terminie do 10.08.2020 r.  

Końcowy termin realizacji zostanie skrócony o 51 dni. 

 

 

Oferta nr 3.  

 

Nazwa, firma, adres:  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ROL-MOT” Sp. z o.o. 

ul. Czachowskiego 29, 27-310 Ciepielów. 

 

Cena za wykonanie całości danej części zamówienia (część nr: 1)  

podana w ofercie to: 61 475,40 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć 

złotych, 40/100). 

 

Okres gwarancji: 36 miesięcy. 

 

Realizacja ww. części przedmiotu zamówienia w terminie do 07.09.2020 r.  

Końcowy termin realizacji zostanie skrócony o 23 dni. 

 

 

Oferta nr 4.  

 

Nazwa, firma, adres:  

KJMK MEBLE Sp. z o.o. 



ul. Gliwicka 189, 40-859 Katowice. 

 

Cena za wykonanie całości danej części zamówienia (część nr: 1)  

podana w ofercie to: 140 712,00 zł brutto (słownie: sto czterdzieści tysięcy siedemset dwanaście złotych, 

00/100).  

 

Okres gwarancji: 36 miesięcy. 

 

Realizacja ww. części przedmiotu zamówienia w terminie do 1.09.2020 r.  

Końcowy termin realizacji zostanie skrócony o 29 dni. 

 

 

Oferta nr 5.  

 

Nazwa, firma, adres:  

FHU Intersell Waldemar Płonka 

ul. Jesionowa 17a, 42-525 Dąbrowa Górnicza. 

 

Cena za wykonanie całości danej części zamówienia (część nr: 3)  

podana w ofercie to: 81 881,10 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden 

złotych, 10/100).  

 

Okres gwarancji: 24 miesiące. 

 

Realizacja ww. części przedmiotu zamówienia w terminie do 1.09.2020 r.  

Końcowy termin realizacji zostanie skrócony o 29 dni. 

 

 

Oferta nr 6.  

 

Nazwa, firma, adres:  

TORO Jasnosz Joanna 

Breń 64A, 33-140 Lisia Góra 

 

Cena za wykonanie całości danej części zamówienia (część nr: 2)  

podana w ofercie to: 65 732,43 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote, 

43/100).  

 

Okres gwarancji: 12 miesięcy. 

 

Realizacja ww. części przedmiotu zamówienia w terminie do 10.09.2020 r.  

Końcowy termin realizacji zostanie skrócony o 20 dni. 

 

 

Oferta nr 7.  

 

Nazwa, firma, adres:  

META Systemy Magazynowania Sp. z o.o. 



ul. Józefa Marcika 12, 30-443 Kraków. 

  

1. Cena za wykonanie całości danej części zamówienia (część nr: 1)  

podana w ofercie to: 128 900,31 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset złotych, 

31/100).  

 

Okres gwarancji: 36 miesięcy. 

 

Realizacja ww. części przedmiotu zamówienia w terminie do 1.09.2020 r.  

Końcowy termin realizacji zostanie skrócony o 29 dni. 

 

2. Cena za wykonanie całości danej części zamówienia (część nr: 2)  

podana w ofercie to: 8 979,00 zł brutto (słownie: osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych, 

00/100).  

 

Okres gwarancji: 36 miesięcy. 

 

Realizacja ww. części przedmiotu zamówienia w terminie do 1.09.2020 r.  

Końcowy termin realizacji zostanie skrócony o 29 dni. 

 

 

Oferta nr 8.  

 

Nazwa, firma, adres:  

BUDMAX REGAŁY Sp. z o.o. 

ul. A. Gabrysiak 4, 80-175 Gdańsk. 

 

Cena za wykonanie całości danej części zamówienia (część nr: 1)  

podana w ofercie to: 107 728,32 zł brutto (słownie: sto siedem tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych, 

32/100).  

 

Okres gwarancji: 24 miesiące. 

 

Realizacja ww. części przedmiotu zamówienia w terminie do 09.09.2020 r.  

Końcowy termin realizacji zostanie skrócony o 21 dni. 

 

 

Oferta nr 9.  

 

Nazwa, firma, adres:  

Pracownia Aranżacji i Wyposażenia Wnętrz Marta Skarbiecka 

ul. Armii Krajowej 4a, 35-307 Rzeszów. 

 

Cena za wykonanie całości danej części zamówienia (część nr: 2)  

podana w ofercie to: 49 513,28 zł brutto (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset trzynaście złotych, 

28/100).  

 

Okres gwarancji: 24 miesiące. 



 

Realizacja ww. części przedmiotu zamówienia w terminie do 20.09.2020 r.  

Końcowy termin realizacji zostanie skrócony o 20 dni. 

 

 

Oferta nr 10.  

 

Nazwa, firma, adres:  

BENER Michał Benka 

ul. Wileńska 59B/15, 80-215 Gdańsk. 

 

Cena za wykonanie całości danej części zamówienia (część nr: 2)  

podana w ofercie to: 87 243,90 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści trzy 

złote, 90/100).  

 

Okres gwarancji: 24 miesiące. 

 

Realizacja ww. części przedmiotu zamówienia w terminie do 10.09.2020 r.  

Końcowy termin realizacji zostanie skrócony o 20 dni. 

 

 

Oferta nr 11.  

 

Nazwa, firma, adres:  

Elmar Anna Karnas 

ul. 3-go Maja 1/3, 36-030 Błażowa. 

 

1. Cena za wykonanie całości danej części zamówienia (część nr: 2)  

podana w ofercie to: 52 275,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć 

złotych, 00/100).  

 

Okres gwarancji: 24 miesiące. 

 

Realizacja ww. części przedmiotu zamówienia w terminie do 10.09.2020 r.  

Końcowy termin realizacji zostanie skrócony o 20 dni. 

 

2. Cena za wykonanie całości danej części zamówienia (część nr: 3)  

podana w ofercie to: 127 920,00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia 

złotych, 00/100).  

 

Okres gwarancji: 24 miesiące. 

 

Realizacja ww. części przedmiotu zamówienia w terminie do 10.09.2020 r.  

Końcowy termin realizacji zostanie skrócony o 20 dni. 

 

 



3. Cena za wykonanie całości danej części zamówienia (część nr: 1)  

podana w ofercie to: 79 950,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt 

złotych, 00/100).  

 

Okres gwarancji: 24 miesiące. 

 

Realizacja ww. części przedmiotu zamówienia w terminie do 10.09.2020 r.  

Końcowy termin realizacji zostanie skrócony o 20 dni. 

 

 

 

 

 

Warunki płatności są takie same dla wszystkich oferentów, na wszystkie części przedmiotu zamówienia, 

zgodnie z treścią wzoru umowy:   

 

„Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę Zamawiającemu.  

Podstawą dla wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. 

Termin płatności faktury wynosi 28 dni liczony od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy, wskazany na fakturze.” 

 

 

 

 

Na tym zakończono otwarcie ofert. 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdził: 

Kierownik Zamawiającego 

Krzysztof Szela 

Zastępca Dyrektora Muzeum  

Okręgowego w Rzeszowie 


