Warszawa, 2017-08-10
WZP.270.102.2017
2017-10688
Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. Dostawa akcesoriów komputerowych dla Centrum Systemów Informacyjnych
Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5.
znak sprawy: WZP.270.102.2017
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający, przekazuje poniższe informacje.
I. W dniu 10 sierpnia 2017 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 zastępca sekretarza Komisji Przetargowej, podał kwotę jaką
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.:
Kwota brutto przewidywana na zamówienie – 27 000,00 zł brutto.
III. Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 2017-08-10 do godz. 10:00, złożono oferty, według tabeli
poniżej:
Cena brutto za
Nr
Nazwa i adres Wykonawcy
całość zamówienia
Okres gwarancji
Termin dostawy
oferty
[zł]
Sagito Sebastian Kaczanowski
1.
ul. Jana Pawła II 140
29 987,40 zł
36 miesięcy*
3 dni**
05-077 Warszawa
Anncomp I Sp. z o.o.
2.
ul. Słomiana 13
25 913,64 zł
36 miesięcy*
3 dni**
01-353 Warszawa
Fast IT Sp. z o.o. Sp. k.
3.
ul. Drewnowska 43/55
42 100,00 zł
24 miesiące*
10 dni**
91-002 Łódź
Komputronik Biznes Sp. z o.o.
4.
ul. Wołczyńska 37
30 269,07 zł
36 miesięcy*
3 dni**
60-003 Poznań
*od dnia podpisania protokołu odbioru.
**dni robocze od dnia zawarcia umowy.
IV.Termin wykonania zamówienia: w terminie od minimalnie 3 do maksymalnie 10 dni roboczych liczonych
od dnia zawarcia umowy.
V.Termin płatności – 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej
faktury/rachunku.
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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)
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