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PAK/1212/2021/WAW       Warszawa, dnia 10.12.2021 r.  
 
 

Uczestnicy postępowania 
 
 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

na: Dostawę i instalację automatycznych zestawów teleskopowych wraz z usługą wdrożenia do 
użytkowania” (znak sprawy: BO/16/2021). 

 
Informacja z otwarcia ofert 

Zamawiający: Polska Agencja Kosmiczna, ul Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, działając na podstawie 
art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) 
oraz w związku z otwarciem ofert w dniu 10.12.2021 r. informuje - odpowiednio w Części I,  
Części II, Części III, Części IV, Części V i Części VI - o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub 
miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały 
otwarte oraz cenach zawartych w ofertach złożonych w ww. Częściach, w tym:  
 
w Części I - dostawa i instalacja automatycznych zestawów teleskopowych do Ameryki Północnej (Stanów 

Zjednoczonych) -VLA- wraz z usługą wdrożenia do użytkowania:  
 - nie złożono oferty . 
 
 
 
w Części II – dostawa i instalacja automatycznych zestawów teleskopowych do Ameryki Południowej (Argentyny) -

VLA- wraz z usługą wdrożenia do użytkowania: 
L.p. Wykonawca Cena brutto w PLN 

1. 
Sybilla Technologies Sp. z o.o. 
ul. Toruńska 59 
85-023 Bydgoszcz 

14 111 044 zł 

 
 
 
 
w Części III - dostawa i instalacja automatycznych zestawów teleskopowych do Azji (Japonii) -VLA- wraz z usługą 
wdrożenia do użytkowania: 
- nie złożono oferty 
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w Części IV - dostawa i instalacja automatycznych zestawów teleskopowych do Afryki Południowej (RPA) -VLA- 

wraz z usługą wdrożenia do użytkowania. 
L.p. Wykonawca Cena brutto w PLN 

1. 

KONSORCJUM: 
(LIDER) 
Sybilla Technologies Sp. z o.o. 
ul. Toruńska 59 
85-023 Bydgoszcz 
(PARTNER) 
Culium Engineering Sp. z o.o. 
ul. Łokietka 5 
87-100 Toruń 

13 678 935 zł 

 
w Części V - dostawa i instalacja automatycznych zestawów teleskopowych do Australii -VLA Oceania - wraz  

z usługą wdrożenia do użytkowania. 
L.p. Wykonawca Cena brutto w PLN 

1. 
Sybilla Technologies Sp. z o.o. 
ul. Toruńska 59 
85-023 Bydgoszcz 

11 993 565 zł, 

 
 
 
w Części VI - dostawa i instalacja automatycznych zestawów teleskopowych do Stanów Zjednoczonych -VLA Pacyfik 

- wraz z usługą wdrożenia do użytkowania: 
- nie złożono oferty. 
 
 

Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej 
 
 
        Grzegorz Wrochna  
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