
 
 

Chojna, dnia 19 sierpnia 2022 r. 
DIR.271.6.4.2022.MA 

  

Uczestnicy postępowania  
 
 

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego 
pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego Wsparcie dzieci z rodzin 
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR oraz projektu Cyfrowa Gmina”, opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12.07.2022 r. pod numerem 2022/S 132-375599. 
 

  

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej zwana 

„ustawa Pzp”, zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym 

w trybie przetargu niegraniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego 

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR oraz 

projektu Cyfrowa Gmina” z podziałem na części: 

1) Część 1: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu 

grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – 

Granty PPGR”, 

2) Część 2: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa 

Gmina”, 

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12.07.2022 r. pod 

numerem 2022/S 132-375599. 

 

Część 1: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego 

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, 

 

 
Lp. 

 
Nr oferty 

Nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby lub 
miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo 

miejsca zamieszkania Wykonawcy 

Cena   

1. O.13785.2022 FORTECA Sp. Z o.o. Sp. K. 
ul. Bukowa 12 
91-341 Łódź 

1.651.983,48 

 
 
 



 
 

Część 2: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa 

Gmina” 

 
Lp. 

 
Nr oferty 

Nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby lub 
miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo 

miejsca zamieszkania Wykonawcy 

Cena   

1. O.13785.2022 FORTECA Sp. Z o.o. Sp. K. 
ul. Bukowa 12 
91-341 Łódź 

190.845,20 

 
Działając zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający najpóźniej przed 

otwarciem ofert udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 
 
 

Burmistrz Gminy Chojna 

      Barbara Rawecka 


