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Informacje z otwarcia ofert
dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na Zakup sprzętu, oprogramowania i systemu backupu wraz z wdrożeniem
i usługami towarzyszącymi. Nr sprawy WZ/34/2020.
Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.
U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje
zestawienie informacji podanych podczas otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu, w dniu
23 lutego 2021 r.
Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, w wysokości: 4 383 146,61 zł brutto.
Firmy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, za pośrednictwem miniPortalu,
a także informacje dotyczące ceny, okresu gwarancji, terminu wykonania zamówienia
i warunków płatności zawarte w ofertach, są następujące:
Firma (nazwa) lub nazwisko
Termin
Nr
Okres
oraz
dostawy
Cena zł brutto
oferty
gwarancji**
adres wykonawcy
urządzeń*
Symmetry Sp. z o.o.,
1.
ul. Zygmunta Vogla 8,
20 dni
60 miesięcy
4 404 162,00
02-963 Warszawa
Suntar Sp. z o.o.,
2.
ul. Boya Żeleńskiego 5B,
40 dni
60 miesięcy
4 511 148,00
33-100 Tarnów
Apex.IT Sp. z o.o.
3.
ul. Janka Muzykanta 60
40 dni
60 miesięcy
4 640 790,00
02-188 Warszawa
* Termin dostawy urządzeń liczony w dniach od daty zawarcia umowy
** Okres gwarancji na dostarczone urządzenia komputerowe - licząc od daty podpisania protokołu odbioru
urządzeń, natomiast na przeprowadzoną instalację i konfigurację - licząc od daty podpisania protokołu
odbioru etapu 3 realizacji zamówienia.
.

Termin instalacji, konfiguracji oraz przekazania do odbioru przedmiotu zamówienia (etap 2 i 3
realizacji zamówienia) we wszystkich w/w ofertach – 45 dni od daty dostawy urządzeń.
Warunki płatności we wszystkich w/w ofertach – zgodnie z Istotnymi postanowieniami umowy
przedstawionymi w Części II SIWZ.

www.nfosigw.gov.pl

Zamawiający przypomina, że zgodnie z pkt IX.3 IDW Wykonawca w terminie 3 dni od
zamieszczenia na stronie internetowej (www.nfosigw.gov.pl/zamowienia-publiczne/)
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz.
U. z 2019 r. poz. 369, z późn. zm.), z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty
(zaleca się złożenie dokumentu odpowiednio z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik
3 do IDW).
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia
Wykonawca może przedstawić dowody (dokumenty bądź informacje) potwierdzające, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Artur Kucharski
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