Warszawa, dnia 11 lutego 2021 r.
numer postępowania DAZ/ZP/9/2020

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 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, w związku z dokonaniem czynności otwarcia
ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn.
„Zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie Systemu Realizacji Gwarancji”
Zamawiający przedstawia następujące informacje:
1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 6.103.956,62 zł
brutto.
2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, termin wykonania
i warunki płatności w złożonych ofertach:

Lp.

1.

2.

3.

Wykonawca
ProIntegra SA,
ul. 73 Pułku Piechoty 7A
40-496 Katowice
Konsorcjum firm:
SIMPLE SA,
ul. Bronisława Czecha
41/51,
04-555 Warszawa;
Proacta Sp. z o.o. Sp. k.,
ul. Srebrna 19,
00-810 Warszawa
Konsorcjum firm:
Nekken Sp. z o.o. Sp. k.,
ul. Juliusza Kossaka 3,
01-576 Warszawa;
IT arte Sp. z o.o.,
ul. Zielna 37,
00-108 Warszawa

Cena oferty
brutto – cały
zakres

Cena oferty
brutto – zakres
podstawowy

Cena oferty
brutto – zakres
prawa opcji

Warunki
płatności, termin
realizacji, okres
gwarancji

4.368.140,00 zł

3.334.940,00 zł

1.033.200,00 zł

zgodnie z SIWZ

4.629.720,00 zł

3.252.120,00 zł

1.377.600,00 zł

zgodnie z SIWZ

9.964.788,05 zł

9.017.660,05 zł

947.128,00 zł

zgodnie z SIWZ

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.
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