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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
z dnia 08.10.2018 r. 

dotyczących postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: „Zakup wyposażenia akustycznego i oświetleniowego sceny 

Modelatornia w budynku Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu w ramach projektu: 

Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego 

oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności 

opolskiej oferty kulturalnej” 

w podziale na części: 

Część 1 Zakup projektora multimedialnego wraz z obiektywami. 

Część 2 Zakup osprzętu do projektora multimedialnego 

Część 3 Zakup mediaserwera z akcesoriami 

nr sprawy: SZP-26-3/2018. 

1. W dniu 08.10.2018 r., o godz. 10.15 w siedzibie Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu, niżej 

podpisani zebrali się w celu otwarcia ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu. 

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

finansowanie zamówienia w wysokości: 299.837,10 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy 

osiemset trzydzieści siedem złoty zł 10/100), w tym: 

- 1 część – 185.662,35 zł 

- 2 część – 20.694,75 zł 

- 3 część – 93.480,00 zł 

3. Wpłynęły oferty w ilości: 2 (dwie) oferty. 

Oferta została złożona w opakowaniu prawidłowo zamkniętym. 

Oferta wpłynęła w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

• 0 ofert wpłynęło po terminie wyznaczonym na składanie ofert 

• 0 ofert wycofano przed upływem terminu składania ofert 

• 0 ofert, w których dokonano zmian przed upływem terminu składania ofert 

4. Informacje o otwartych ofertach: 

Liczba otwartych ofert: 2 (dwie)  
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5. Dane z otwartych ofert: 

Lp. Nazwa Adres 
Cena ofertowa 
brutto w PLN 

Okres gwarancji Część: 

1.  LTT Sp z o.o. 02-212 Warszawa  
ul. Bakalarska 17 

94.170,03 24 m-ce 3 

2.  
Shadok AV Sp z o.o. 

sp k. 
41-806 Zabrze 
Ul. Wolności 404 

20.405,70 
36 m-cy 2 

3.  
Shadok AV Sp z o.o. 

sp k. 
41-806 Zabrze 
Ul. Wolności 404 

161.812,65 
36 m-cy 1 

 

Na tym otwarcie ofert zakończono. 

Podpisy osób obecnych przy otwarciu. 

………………………………………………………….. 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

 


