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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  
 
 

Przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży i dostawy elementów laboratorium 

cyberbezpieczeństwa  

i robotyki oraz mebli dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, z 

podziałem na części: 

Pakiet I Sprzedaż i dostawa części robotów w zakresie mikrokontrolerów, mikrokomputerów  i 
osprzętu elektronicznego. 
Pakiet II Sprzedaż i dostawa elementów laboratoriów w zakresie mebli laboratoryjnych. 
Pakiet III Sprzedaż i dostawa sprzętu do laboratorium cyberbezpieczeństwa w zakresie 
mikrokontrolerów, mikrokomputerów i drukarki 3D (elementy programowalne). 
 
Otwarcie OFERT odbyło się w dniu: 12.07.2022 r. 
 

Zestawienie OFERT 
 

Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty: 

Pakiet I – Sprzedaż i dostawa części robotów w zakresie mikrokontrolerów, mikrokomputerów  

i osprzętu elektronicznego 

 

Do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty na Pakiet I. 

 

Pakiet II – Sprzedaż i dostawa elementów laboratoriów w zakresie mebli laboratoryjnych 

 

Do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty na Pakiet II. 

 
 

Pakiet III – Sprzedaż i dostawa sprzętu do laboratorium cyberbezpieczeństwa w zakresie 

mikrokontrolerów, mikrokomputerów i drukarki 3D (elementy programowalne). 

 

Nazwa X3D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

adres Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów 

telefon 530815462 

e-mail przetargi@x3dshop.com 

NIP 8421781039 REGON 383791980 

Całkowita cena netto:    71 838,00 zł 

Całkowita cena brutto (23% VAT):   88 360,74 zł  

Kryterium 1 – Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji zamówienia. 
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Proszę wybrać jedną z opcji . 

X skrócenie czasu o 20 dni, tj. do 40 dni 

Kryterium 2 - Dostarczenie dodatkowych urządzeń opisanych w załączniku nr 8 C, w kartach 
produktu nr KRCB1/1, KRCB1/2, KRCB1/3, KRCB1/4, KRCB1/5, KRCB1/6, KRCB1/7, KRCB1/8, 
KRCB1/9, KRCB1/10, KRCB1/11, KRCB1/12, KRCB1/13 i KRCB1/14 w ilościach wskazanych w tym 
załączniku. 

X Tak 

Kryterium 3 – Dostarczenie dodatkowych urządzeń opisanych w karcie produktu nr KRCB2/1 w 
ilości 48 sztuk. 

X Tak 

Kryterium 4 – Dostarczenie dodatkowych urządzeń opisanych w karcie nr KRCB3/1 w ilości 48 
sztuk i w karcie nr KRCB3/2 w ilości 48 sztuk. 

X Tak 

Kryterium 5 – Dostarczenie pojemników na elementy stanowiące przedmiot zamówienia, np. z 
tworzywa sztucznego, z pokrywą, o wymiarach min. 37x25x12 cm – maks. 40x30x15 cm, w ilości 
48 szt. 

X Tak 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający informuje, że niniejsza informację, zamieszcza na stronie internetowej 

Zamawiającego oraz  na platformie MiniPortal. 

 


