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Warszawa, 2017-08-30 

WZP.270.98.2017 

2017-11437 

Informacja z otwarcia ofert 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. Wsparcie Zamawiającego w utrzymaniu Systemów teleinformatycznych, znak sprawy: 

WZP.270.98.2017 

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 

r. poz. 1579 ) Zamawiający, przekazuje poniższe informacje. 

 

I. W dniu 29 sierpnia 2017 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego, w sali nr 132c, przeprowadzono 

komisyjne otwarcie ofert złożonych w ww. postępowaniu.  

II. Bezpośrednio przed otwarciem ofert sekretarz Komisji Przetargowej, podał kwotę jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.: 

Kwota brutto przewidywana na zamówienie – 6.993.780,00 zł brutto; 

III. Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 2017-08-29 do godz. 12:00, złożono oferty, według tabeli 

poniżej: 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy 

Cena brutto 
za wykonanie 

całości 
przedmiotu 
zamówienia 

[zł] 

Cena za jedną 
roboczogodzinę 

Developera 
rozwiązań 
Business 

Intelligence 
(SAS) [zł] 

Cena za jedną 
roboczogodzinę 
dla pozostałych 
specjalistów IT 

[zł] 

Gotowość 
do 

realizacji 
zleceń w 
soboty 

Gotowość do 
Realizacji 

zleceń przez 
poszczególne 
osoby w dni 
robocze w 
wymiarze 

większym niż 
8 godzin 

1. 

Konsorcjum firm:  
Pentacomp Systemy 
Informatyczne S.A. 
Aleje Jerozolimskie 179, 
02-222 Warszawa 
oraz 
JWA S.A  
ul. Encyklopedyczna 2A lok.5, 
01-990 Warszawa 

6 494 965,40 116,69 116,69 TAK TAK 

2. 

Konsorcjum firm: 
Newind S.A. 
ul. Duńska 11,  
54-427 Wrocław 
oraz 
Nexio Management  
Sp. z o.o. 
ul. Orzycka 27, 
 02-695 Warszawa 

7 870 770,00  209,10 140,22 TAK TAK 
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3.  
Fabrity K2 Sp. z o.o. 
ul. Domaniewska 44A, 
02-672 Warszawa 

6 734 127,00 356,70 116,85 TAK TAK 

IV.Termin wykonania zamówienia: Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie od dnia podpisania 

Umowy do dnia 30 czerwca 2018 r. lub do wyczerpania kwoty maksymalnego wynagrodzenia określonego 

w § 7 ust. 1 Umowy, w zależności od tego, która z tych okoliczności nastąpi wcześniej. 

V.Termin płatności – 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 

VI.Osoby uczestniczące w otwarciu ofert nie zgłosiły uwag ani zapytań do prawidłowości przeprowadzonej 

procedury otwarcia ofert. 

 

Dyrektor 
Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia 
 

(-) Marcin Węgrzyniak 

(podpis kierownika zamawiającego lub 
osoby umocowanej) 

 

 

 

 

 

Sporządził: Chrostek Łukasz 


