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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

Dotyczy: postępowania pn.: Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla Wydziału 

Psychologii, numer postępowania: W.Ps-361/14/2022. 

 

 

Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa - jednostka 

prowadząca postępowanie: Wydział Psychologii ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, działając na 

podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych 

(tekst jedn. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 t.j. z późn. zm.) przekazuje poniższe informacje 

z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu: 

 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 07.10.2022r. o godz. 11:00. 

 

Część nr 1 Komputer stacjonarny  

 

Nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej 

albo miejsca zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny zawarte 

w ofertach: 

Nr oferty 
Nazwy albo imiona i 

nazwiska 
Wykonawców 

Siedziby lub miejsca 
prowadzonej 
działalności 

gospodarczej albo 
miejsca zamieszkania 

Wykonawców 

Cena zawarta w 
ofercie 

2 
Web-Profit Maciej 

Kuźlik 
Spokojna 18 41-940 

Piekary Śląskie 
91 684,20 zł 

3 
Przedsiębiorstwo 

Cieślikowski i Spółka 
Krzysztof Cieślikowski 

al. Jana Pawła II 72, 
00-175 Warszawa 

95.665,96 zł 

4 
NTT Technology sp. z 

o.o. 

Zakręt, ul. Trakt 
Brzeski 89 

05-077 Warszawa - 
Wesoła 

99 654.60 zł 

 



Część nr 2 Drukarka 

 

Nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej 

albo miejsca zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny zawarte 

w ofertach:  W NINIEJSZEJ CZĘŚCI NIE ZŁOŻONO OFERT 

Nr oferty 
Nazwy albo imiona i 

nazwiska 
Wykonawców 

Siedziby lub miejsca 
prowadzonej 
działalności 

gospodarczej albo 
miejsca zamieszkania 

Wykonawców 

Cena zawarta w 
ofercie 

-------------------------- -------------------------- --------------------------- --------------------------- 

 

 

Część nr 3 Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe 

 

Nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej 

albo miejsca zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny zawarte 

w ofertach: W NINIEJSZEJ CZĘŚCI NIE ZŁOŻONO OFERT 

Nr oferty 
Nazwy albo imiona i 

nazwiska 
Wykonawców 

Siedziby lub miejsca 
prowadzonej 
działalności 

gospodarczej albo 
miejsca zamieszkania 

Wykonawców 

Cena zawarta w 
ofercie 

-------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- 

 

 

Część nr 4 Komputer All-In-One 

 

Nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej 

albo miejsca zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny zawarte 

w ofertach: W NINIEJSZEJ CZĘŚCI NIE ZŁOŻONO OFERT 

Nr oferty 
Nazwy albo imiona i 

nazwiska 
Wykonawców 

Siedziby lub miejsca 
prowadzonej 
działalności 

gospodarczej albo 
miejsca zamieszkania 

Wykonawców 

Cena zawarta w 
ofercie 

------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- 

 

Część nr 5 Komputer przenośny 

 

Nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej 

albo miejsca zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny zawarte 

w ofertach: W NINIEJSZEJ CZĘŚCI NIE ZŁOŻONO OFERT 



Nr oferty 
Nazwy albo imiona i 

nazwiska 
Wykonawców 

Siedziby lub miejsca 
prowadzonej 
działalności 

gospodarczej albo 
miejsca zamieszkania 

Wykonawców 

Cena zawarta w 
ofercie 

-------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- 

 

Część nr 6 Komputer przenośny  

 

Nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej 

albo miejsca zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny zawarte 

w ofertach: W NINIEJSZEJ CZĘŚCI NIE ZŁOŻONO OFERT 

Nr oferty 
Nazwy albo imiona i 

nazwiska 
Wykonawców 

Siedziby lub miejsca 
prowadzonej 
działalności 

gospodarczej albo 
miejsca zamieszkania 

Wykonawców 

Cena zawarta w 
ofercie 

------------------------- -------------------------- --------------------------- --------------------------- 

 

Część nr 7 Komputer przenośny  

 

Nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej 

albo miejsca zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny zawarte 

w ofertach: W NINIEJSZEJ CZĘŚCI NIE ZŁOŻONO OFERT 

Nr oferty 
Nazwy albo imiona i 

nazwiska 
Wykonawców 

Siedziby lub miejsca 
prowadzonej 
działalności 

gospodarczej albo 
miejsca zamieszkania 

Wykonawców 

Cena zawarta w 
ofercie 

------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- 

 

Część nr 8 Komputer przenośny  

 

Nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej 

albo miejsca zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny zawarte 

w ofertach:  

Nr oferty 
Nazwy albo imiona i 

nazwiska 
Wykonawców 

Siedziby lub miejsca 
prowadzonej 
działalności 

gospodarczej albo 
miejsca zamieszkania 

Wykonawców 

Cena zawarta w 
ofercie 



1 Piotr Migda 
ul. Opaczewska, nr 7, 

lok. 16, 02-368 
Warszawa 

7526,37 zł 

5 Cortland Sp. z o.o. 
ul. Zgoda 38, 60-122 

Poznań 
7 359,09 zł 

 

Część nr 9 Tablet multimedialny 

 

Nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej 

albo miejsca zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny zawarte 

w ofertach: 

Nr oferty 
Nazwy albo imiona i 

nazwiska 
Wykonawców 

Siedziby lub miejsca 
prowadzonej 
działalności 

gospodarczej albo 
miejsca zamieszkania 

Wykonawców 

Cena zawarta w 
ofercie 

1 Piotr Migda ul. Opaczewska, nr 7, 
lok. 16, 02-368 

Warszawa 

6812,97 zł 

5 Cortland Sp. z o.o. ul. Zgoda 38, 60-122 
Poznań 

6 653,07 zł 

 

 

Do terminu składania ofert tj. do dnia 07.10.2022 r. do godziny 10:00  wpłynęła oferta firmy 

Giga Multimedia, przy próbie odszyfrowania oferty wystąpił komunikat „Nie jesteś twórcą 

postępowania dla którego zaszyfrowano ten plik” Szczegóły postępowania Identyfikator 

2eabab2d-1c21-4faf-b37b-dbd6badc0e0d Nazwa postępowania Sprzedaż i dostarczenie 

sprzętu komputerowego dla Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego”.  

Biorąc pod uwagę powyższe pliku, którego Zamawiający nie może deszyfrować, otworzyć 

i stwierdzić, co zawiera w środku nie można traktować jako oferty złożonej 

w przedmiotowym postępowaniu przetargowym. 
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