
ZP 01/07/2020         Katowice, dnia 17.07.2020 

dotyczy: informacji z otwarcia ofert  

Szanowni Państwo,  

działając w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz. U. z 2018 r., poz.1986 z późn. zm.), przedstawiamy informację z otwarcia ofert w procedurze 
prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  

1. „Dostawa sprzętu sportowego dla sekcji hokeja na lodzie” - CZĘŚĆ I i zawiadamiamy, iż 
bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
finansowanie zamówienia, w wysokości 101.132,00 zł brutto  

Złożono następujące oferty:  

Nr 
oferty  

Nazwa (firma) i adres wykonawcy  Cena  
Termin 
wykonania  

Warunki 
płatności  

1  
Tempish Polska Sp. z o.o. 
ul. Wyzwolenia 189, 41-710 Ruda Śląska  

102.901,06 zł 
Brutto  

wg SIWZ  30 dni  

2 
„Kmiecik Investments” Maciej Kmiecik ul. 

Parkowa 22, 34-400 Nowy Targ 

101.032,20 zł 

brutto 
wg SIWZ  30 dni  

 

2. „Dostawa sprzętu sportowego dla sekcji hokeja na lodzie” - CZĘŚĆ II i zawiadamiamy, iż 
bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
finansowanie zamówienia, w wysokości 54.145,00 zł brutto  

Złożono następujące oferty:  

Nr 
oferty  

Nazwa (firma) i adres wykonawcy  Cena  
Termin 
wykonania  

Warunki 
płatności  

1  
SKI SYSTEM Sp. z o.o. 
ul. Winogrady 151, 61-626 Poznań  

65.952,60 zł 
brutto  

wg SIWZ  30 dni 

2 
„Kmiecik Investments” Maciej Kmiecik ul. 

Parkowa 22, 34-400 Nowy Targ 
53.751,00 zł 

brutto 
wg SIWZ  30 dni 

 

3. „Dostawa sprzętu sportowego dla sekcji hokeja na lodzie” - CZĘŚĆ III i zawiadamiamy, iż 
bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
finansowanie zamówienia, w wysokości 38.989,00 zł brutto  

Złożono następujące oferty:  

Nr 
oferty  

Nazwa (firma) i adres wykonawcy  Cena  
Termin 
wykonania  

Warunki 
płatności  

1  
Tempish Polska Sp. z o.o. 
ul. Wyzwolenia 189, 41-710 Ruda 
Śląska 

39.003,30 zł 
brutto  

wg SIWZ  30 dni 



4. „Dostawa sprzętu sportowego dla sekcji hokeja na lodzie” - CZĘŚĆ IV i zawiadamiamy, iż 
bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
finansowanie zamówienia, w wysokości 16.359,00 zł brutto  

Złożono następujące oferty:  

Nr 
oferty  

Nazwa (firma) i adres wykonawcy  Cena  
Termin 
wykonania  

Warunki 
płatności  

1  
F.H. „Fair-Play” S.C. Leszek Tokarz, Elżbieta 

Tokarz ul. Parkowa 14, 34-400 Nowy Targ  

17.293,80 zł 
brutto  

wg SIWZ  30 dni 

2 
„Kmiecik Investments” Maciej Kmiecik ul. 

Parkowa 22, 34-400 Nowy Targ 
16.312,26 zł 

brutto 
wg SIWZ  30 dni 

 
 
 

5. „Dostawa sprzętu sportowego dla sekcji hokeja na lodzie” - CZĘŚĆ V i zawiadamiamy, iż 
bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
finansowanie zamówienia, w wysokości 16.202,00 zł brutto  

Złożono następujące oferty:  

Nr 
oferty  

Nazwa (firma) i adres wykonawcy  Cena  
Termin 
wykonania  

Warunki 
płatności  

1  
Tempish Polska Sp. z o.o. 
ul. Wyzwolenia 189, 41-710 Ruda Śląska 

15.083,26 zł 
brutto  

wg SIWZ  30 dni 

2 
„Kmiecik Investments” Maciej Kmiecik ul. 

Parkowa 22, 34-400 Nowy Targ 
15.110,75 zł 

brutto 
wg SIWZ  30 dni 

 


