
PZZ.251.4.2019 

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określonego jako „Dostawa 

konsolety emisyjnej, procesora mikrofonowego oraz procesora dźwięku do transmisji FM jak również 

oprogramowania do zarządzania systemem routingu audio posiadanym przez Radio Lublin S.A”. 

Nr sprawy: PZZ.251.4.2019                                                                                                      

Informacja Zamawiającego z otwarcia ofert w dniu 07.06.2019 r. 

zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. _ 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) – dalej 

ustawa Pzp. 

Zamawiający: 

Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Lublinie „Radio Lublin” S.A.                            

ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin. 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego określonego jako: „Dostawa konsolety emisyjnej, 

procesora mikrofonowego oraz procesora dźwięku do transmisji FM jak 

również oprogramowania do zarządzania systemem routingu audio posiadanym 

przez Radio Lublin S.A.”, sygn. sprawy: PZZ.251.4.2019. 

Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy Pzp informuję, iż: 

1. W odniesieniu do Części Nr 1 zamówienia określonej jako: „Dostawa nowej 

(niepochodzącej z rynku wtórnego) konsolety emisyjnej: 

1) Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Części Nr 1 

przedmiotowego zamówienia to kwota: 145 000,00 zł brutto. 

2) W przedmiotowym postępowaniu, w terminie tj. do godz. 11:00 dnia 

07.06.2019 r. jedyną ofertę dla Części Nr 1 zamówienia złożył niżej 

wymieniony Wykonawca: 

magnetic media Piotr Kubacki, ul. Przybyszewskiego 45/10, 60 – 356 

Poznań. 

3) Cena i okres gwarancji zawarte w ofercie: 

Oferta Nr 1: 

− cena: 180 539,40 zł; 

− gwarancja: 54 miesiące. 

2. W odniesieniu do Części Nr 2 zamówienia określonej jako: „Dostawa nowego 

(niepochodzącego z rynku wtórnego) procesora mikrofonowego”: 

1) Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Części Nr 2 

przedmiotowego zamówienia to kwota: 26 803,10 zł brutto. 

2) W przedmiotowym postępowaniu, w terminie tj. do godz. 11:00 dnia 

07.06.2019 r. jedyną ofertę dla Części Nr 2 zamówienia złożył niżej 

wymieniony Wykonawca: 

magnetic media Piotr Kubacki, ul. Przybyszewskiego 45/10, 60 – 356 

Poznań. 
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3) Cena i okres gwarancji zawarte w ofercie: 

Oferta Nr 1: 

− cena: 28 413,00 zł; 

− gwarancja: 54 miesiące. 

3. W odniesieniu do Części Nr 3 zamówienia określonej jako: „Dostawa nowego 

(niepochodzącego z rynku wtórnego) procesora dźwięku do transmisji FM”: 

1) Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Części Nr 3 

przedmiotowego zamówienia to kwota: 55 740,05 zł brutto. 

2) W przedmiotowym postępowaniu, w terminie tj. do godz. 11:00 dnia 

07.06.2019 r. jedyną ofertę dla Części Nr 3 zamówienia złożył niżej 

wymieniony Wykonawca: 

magnetic media Piotr Kubacki, ul. Przybyszewskiego 45/10, 60 – 356 

Poznań. 

3) Cena i okres gwarancji zawarte w ofercie: 

Oferta Nr 1: 

− cena: 60 011,70 zł; 

− gwarancja: 54 miesiące. 

4. W odniesieniu do Części Nr 4 zamówienia określonej jako: „Dostawa 

oprogramowania do zarządzania systemem routingu audio posiadanym 

przez Radio Lublin S.A.”: 

1) Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Części Nr 4 

przedmiotowego zamówienia to kwota: 43 050,00 zł brutto. 

2) przedmiotowym postępowaniu, w terminie tj. do godz. 11:00 dnia              

07.06.2019 r. jedyną ofertę dla Części Nr 4 zamówienia złożył niżej 

wymieniony Wykonawca: 

magnetic media Piotr Kubacki, ul. Przybyszewskiego 45/10, 60 – 356 

Poznań. 

3) Cena i okres gwarancji zawarte w ofercie: 

Oferta Nr 1: 

− cena: 44 649,00 zł. 

Lublin, dnia 07.06.2019 r.                                                   Prezes Zarządu 

                                                                                       (-) Mariusz Deckert 


