
oznaczenie sprawy 270.13.2011               DRUK ZP-12 
 

 
 
 
 

Pieczęć zamawiającego 

Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu* 
 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena [PLN] 
Termin 

wykonania* 
Okres 

gwarancji* 
Warunki płatności* ............................. ............................. 

1 Awaco Project Sp. z.o.o.  
Al. Niepodległości 124, 02-577 
Warszawa 
Oferta na część X zamówienia 

18.450,00 
brutto 

21 dni od 
dnia 
podpisania 
umowy 

wg 
formularza 

wg formularza   

2 ESS Audio Sp. z o.o. ul. Graniczna 17, 
05-092 Łomianki 
Oferta na część IV zamówienia 

431.518,44 
brutto 

1 miesiąc od 
dnia 
podpisania 
umowy 

wg 
formularza 

wg formularza   

3 STARPOL BIUROSERWIS Sp. z o.o., 
ul. Handlowa 6A, 15-399 Białystok 
Oferta na część II zamówienia 

915.823,56 
brutto 

30 dni od 
dnia 
podpisania 
umowy 

wg 
formularza 

wg formularza   

4 OFFICE PLUS Sp. z o.o. 
ul. Taborowa 18, 02-699 Warszawa 
Oferta na część II zamówienia 

700.783,69 
brutto 

30 dni od 
dnia 
podpisania 
umowy 

wg 
formularza 

wg formularza   

5 Biuro Techniczno-Handlowe Rafał 
Rytwiński Os. Łokietka 11/30, 
61-616 Poznań (cz.: II, VII, VIII) 

1.056.394,84 
brutto 

w zaleŜności 
od części 

w 
zaleŜności 
od części 

w zaleŜności od 
części 

  

* - niepotrzebne skreślić 
 
 
 

(podpis osoby sporządzającej protokół) 
......................................................................... 

(data i podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby upowaŜnionej) 
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5a Biuro Techniczno-Handlowe Rafał 
Rytwiński Os. Łokietka 11/30, 
61-616 Poznań 
Oferta na część II zamówienia 

672.250,24 
netto 

30 dni od 
dnia 
podpisania 
umowy 

wg 
formularza 

wg formularza   

5b Biuro Techniczno-Handlowe Rafał 
Rytwiński Os. Łokietka 11/30, 
61-616 Poznań 
Oferta na część VII zamówienia 

176.307,00 
netto 

21 dni od 
dnia 
podpisania 
umowy 

wg 
formularza 

wg formularza   

5c Biuro Techniczno-Handlowe Rafał 
Rytwiński Os. Łokietka 11/30, 
61-616 Poznań 
Oferta na część VIII zamówienia 

10.300,36 
netto 

miesiąc od 
dnia 
podpisania 
umowy 

wg 
formularza 

wg formularza   

6 Przedsiębiorstwo Specjalistyczne 
„TEATR” Marek Gumiński, 
ul. Grabowa 8, 05-501 Piaseczno 
Oferta na część V zamówienia 

280.046,42 
brutto 

1 miesiąc od 
dnia 
podpisania 
umowy 

wg 
formularza 

wg formularza   

7 CHPM Spółka z. o.o.  Centrala Handlu 
Przemysłu Muzycznego, 
ul. WiraŜowa 119, 02-145 Warszawa 
Oferta na część I zamówienia 

315.339,02 
brutto 

7 dni od 
dnia 
podpisania 
umowy 

wg 
formularza 

wg formularza   

* - niepotrzebne skreślić 
 

 

(podpis osoby sporządzającej protokół) 
......................................................................... 

(data i podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby upowaŜnionej) 
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