
 
Szczecin, dn. 01.10.2021r.     

AZ.2710.14.2021.2.MS  
 

 
 

Informacja z otwarcia ofert 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
(wariant II) na podstawie art.  275 pkt 2) ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości 
zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 214 000 euro pod nazwą: „Dostawa z instalacją 
macierzy dyskowej wraz z przełącznikami wymaganymi do jej podłączenia oraz przestrzeni dyskowej dla 
Muzeum Narodowego w Szczecinie” 
 
Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty: 
 
 
                                       

Numer  Wykonawca Cena brutto 
 
    1. 

Konsorcjum firm: 
Elaboro Agnieszka Borowiecka-Sorbian 
„Lider Konsorcjum” 
72-346 Pobierowo, ul. Reymonta 15a  
IT PREMIUM B.Bęski, P.Szałkiewicz Sp.J. 
„Członek Konsorcjum” 
ul. Krzywoustego 62/1, 70-253 Szczecin 
 

 
                   
 
 
               256 945,77 zł                  

 
    2. 

T-SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o.  
ul. Św. Antoniego 7, 50-073 Wrocław  

 
               254 056,50 zł 
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