
Znak prawy: GK-3811-03/17 
Nazwa zamówienia: „Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego do realizacji spektakli Opery Śląskiej w Bytomiu z podziałem na dwie części. 

Część 1. Zakup i dostawa projektora wraz z obiektywami, okablowaniem oraz oprogramowaniem. 

Część 2. Zakup i dostawa komputera do obsługi multimediów.” 

 

Bytom, dnia 11.09.2017r. 
 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 31.08.2017r. 

 

Zamawiający, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017r. 

poz. 1579 z późn. zm), podaje informacje z otwarcia ofert z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na zadanie pn.: 
 

Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego do realizacji spektakli Opery Śląskiej w Bytomiu z podziałem na dwie części.  

Część 1. Zakup i dostawa projektora wraz z obiektywami, okablowaniem oraz oprogramowaniem. 

Część 2. Zakup i dostawa komputera do obsługi multimediów. 

 

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:  

1.1. Część 1. Zakup i dostawa projektora wraz z obiektywami, okablowaniem oraz oprogramowaniem – 219 500 zł 

brutto. 
1.2. Część 2. Zakup i dostawa komputera do obsługi multimediów – 10 500 zł brutto. 
 

2. Termin realizacji zamówienia: 

2.1. Część 1. Zakup i dostawa projektora wraz z obiektywami, okablowaniem oraz oprogramowaniem. 
2.2. Część 2. Zakup i dostawa komputera do obsługi multimediów. 
Całkowite zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia dla Części nr 1 i Części nr 2 nastąpi w terminie 

do 30.09.2017 r. 

 

3. Warunki płatności 
3.1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zapłacone po podpisaniu protokołu odbioru 

końcowego lub protokołu usunięcia wad w przypadku, gdy w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady, 

na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej Zamawiającemu faktury VAT, w terminie do 30 dni od dnia 

doręczenia faktury VAT – zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.  
 

4. Nazwy (firm) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz informacje dotyczące ceny, deklaracji terminu 

gwarancji, doświadczenia personelu kluczowego: 

 

Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego do realizacji spektakli Opery Śląskiej w Bytomiu z podziałem 

na dwie części. 

Część 1. Zakup i dostawa projektora wraz z obiektywami, okablowaniem oraz oprogramowaniem. 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena brutto/zł Okres gwarancji jakości - miesiące 

1. 

 

LTT Sp. z o.o. 

ul. Bakalarska 17 
02-212 Warszawa 

 

Tel. 22 845 00 65  
Fax. 22 845 00 69 

e-mail:ltt@ltt.com.pl  

 

203.090,22 60 
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Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego do realizacji spektakli Opery Śląskiej w Bytomiu z podziałem 

na dwie części. 

Część 2. Zakup i dostawa komputera do obsługi multimediów. 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena brutto/zł Okres gwarancji jakości - miesiące 

1. 

 
LTT Sp. z o.o. 

ul. Bakalarska 17 

02-212 Warszawa 
 

Tel. 22 845 00 65  

Fax. 22 845 00 69 
e-mail:ltt@ltt.com.pl  

 

15.006,00 24 

 
 
5. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji Wykonawcy zobowiązani są 

do złożenia oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – zgodnie z załączonym wzorem. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może załączyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 
 

    
 
 
 

  Zatwierdzam: 

 Dyrektor 

 Łukasz Goik  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Załączniki: 

1. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej. 
 

Rozdzielnik: 

 
1. Strona internetowa Zamawiającego:www.opera-slaska.pl 
2. aa 
 
Sprawę prowadzi: 
pani Dagmara Walkowicz-Goleśny 
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.....................................................        
nazwa i adres Wykonawcy/ 

 
ZAMAWIAJĄCY: 

Opera Śląska w Bytomiu 

ul. Moniuszki 21-23 

41-902 Bytom  
 

 

OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ 

 

Oświadczam, że (zaznaczyć właściwe): 

      

 nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184) z wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu pn.: Zakup  

i dostawa sprzętu multimedialnego do realizacji spektakli Opery Śląskiej w Bytomiu z podziałem na dwie 

części; 
           Część 1. Zakup i dostawa projektora wraz z obiektywami, okablowaniem oraz oprogramowaniem; 

           Część 2. Zakup i dostawa komputera do obsługi multimediów,   

           prowadzonym przez Operę Śląska w Bytomiu:   

      

 należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

           i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184) z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu  

           pn.: Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego do realizacji spektakli Opery Śląskiej w Bytomiu  

           z podziałem na dwie części; 

           Część 1. Zakup i dostawa projektora wraz z obiektywami, okablowaniem oraz oprogramowaniem; 

           Część 2. Zakup i dostawa komputera do obsługi multimediów,   

           prowadzonym przez Operę Śląska w Bytomiu:   

 

1. nazwa podmiotu ...........................……………………………………………..……………………………   

 

2. nazwa podmiotu ……………………........……………………………………..……………………………   

 

Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi Wykonawcami  nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

…………………………………….…………………………………………….………………….………………… 

…………………………………..………………………………………………………………………..…………… 

 

 

 

 

 

......................................................                                                                .......................................................... 

        /miejscowość i data/                                                /podpisy osób upoważnionych, pieczęć/ 

 

 

 

 

 

Dokument ten Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji  

z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony 

Zamawiającego).   

 

W przypadku podmiotów występujących wspólnie, oświadczenie składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia 


