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INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp, w związku z dokonaniem czynności otwarcia 

ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn. 

 

„Zakup oprogramowania serwerowego wraz z usługą wsparcia oraz przedłużenie usługi 

wsparcia dla posiadanego oprogramowania - 2 części” 

  

Zamawiający przedstawia następujące informacje: 

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 1 185 000, 00 zł brutto, 

w tym: 

1) Cześć nr 1 zamówienia: 950 000,00 zł brutto, 

2) Część nr 2 zamówienia: 235 000,00 zł brutto. 

2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cena oferty, termin 

wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności w złożonych ofertach: 

 

Zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

Lp. Wykonawca 

Cena oferty brutto Termin 

wykonania 

zamówienia  

Okres 

gwarancji 

Warunki 

płatności 
Część nr 1 

zamówienia 

Część nr 2 

zamówienia 

1. 

Onex Group  

Jakub Hryciuk 

Al. NMP 34,  

42-200 Częstochowa 

837 151,81 zł ------------- 
zgodnie  

z SIWZ 

zgodnie  

z SIWZ 

zgodnie  

z SIWZ 

2. 

Crayon Poland  

sp. z o.o.  

ul. Marszałkowska 

126/134,  

00-008 Warszawa 

 
 

847 900,68 zł 

 
208 765,82 zł 

 

zgodnie  

z SIWZ 

zgodnie  

z SIWZ 

zgodnie  

z SIWZ 
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