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Warszawa, 2018-12-18 

WZP.270.203.2018 
2018-22851 

 
Informacja z otwarcia ofert 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn Zakup licencji oprogramowania antywirusowego dla środowiska 

wirtualizującego Vmware, znak sprawy: WZP.270.203.2018 

 

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

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm. ) Zamawiający, przekazuje poniższe informacje. 

I. W dniu 17 grudnia 2018 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego, w sali nr 132c, 

przeprowadzono komisyjne otwarcie oferty złożonej w ww. postępowaniu. 

II. Bezpośrednio przed otwarciem oferty sekretarz Komisji Przetargowej, podał kwotę jaką 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.: 212 643,60 zł brutto; 

III. Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 2018-12-17 do godz. 12:00, złożono ofertę, według 

tabeli poniżej: 

 

Nr 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy 

Cena brutto za 

wykonanie całości 

przedmiotu 

zamówienia 

[zł] 

Termin dostawy 

1. 
IT Solution Factor Sp. z o.o. 

ul. Popularna 4/6, 02-473 Warszawa 
81 180,00 

Do 3 dni 

roboczych 

2. 

Telcohouse Marcin Kośka 

ul. Filipiny Płaskowickiej nr 46 lok. 130 

02-778 Warszawa 

133 497,00 
Do 3 dni 

roboczych 

 

IV. Termin wykonania zamówienia: Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie zadeklarowanym 

przez Wykonawcę od dnia zawarcia Umowy. 

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. 
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Uwaga. 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

powyższej informacji, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia 

o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w formie pisemnej. Wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 

 
 

z upoważnienia Dyrektora 
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

 
(-) Piotr Wąsikowski  

p.o. Kierownika Wydziału 
Zamówień Publicznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sporządził: Chrostek Łukasz 


