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Warszawa, 2019-03-06 

WZP.270.9.2019 
2019-04478 

 

Informacja z otwarcia ofert 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Usługa wsparcia Zamawiającego w utrzymaniu i rozwoju Systemów 
teleinformatycznych”: WZP.270.9.2019. 

 

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 06 marca 2019 r. o godzinie 10:30 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 podstawowe – 9.372.600,00  zł brutto; 

Kwota brutto przewidywana na zamówienie z wolnej ręki - 9.372.600,00 zł brutto. 

III. Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 2019-03-06 do godz. 10:00, złożono oferty, według 

tabeli poniżej: 

Części I 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto [zł] 

Cena brutto za 1 
Roboczogodzinę 

Gotowość do 
realizacji zleceń 

w soboty 

Gotowość do 
realizacji 
zleceń przez 
poszczególne 
osoby w Dni 
Robocze w 
wymiarze 
większym niż 
8 godzin 

1. 

Pentacomp Systemy 
Informatyczne S.A. z 
siedzibą w Warszawie, Aleje 
Jerozolimskie 179, 02-222 
Warszawa 

 
13 956 030,00  

 

 
 

183,15 TAK TAK 

2 
COMARCH POLSKA S.A., 
Kraków, 31-864, ulica Aleja 
Jana Pawła II 39A 

17 573 244.00 
 

230,62 NIE NIE 
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IV. Termin wykonania zamówienia: przedmiot Umowy będzie zrealizowany od dnia zawarcia umowy 

do dnia 2020-11-30 lub do wyczerpania kwoty maksymalnego wynagrodzenia określonego 

w Umowie, 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. 

 

 

z upoważnienia Dyrektora 
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

 
(-) Anna Bułhak 

Kierownik Wydziału 
Zamówień Publicznych 

(podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby umocowanej) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sporządził: Nogacki Paweł 


