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Warszawa, 2019-02-20 

WZP.270.11.2019 
2019-03514 

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawa licencji oprogramowania dla 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Stanisława Dubois 5A”, znak sprawy: WZP.270.11.2019. 

 

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. 

 

1. W dniu 19 lutego 2019 roku o godzinie 11:30 w siedzibie Zamawiającego, w sali nr 132c, 

przeprowadzono komisyjne otwarcie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.  

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert sekretarz komisji przetargowej podał kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 2 063 272,32 zł brutto. 

3. Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 2019-02-19 do godz. 11:00, złożono jedną ofertę, 

według tabeli poniżej: 

4. Warunki płatności – 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/ 

rachunku. 

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

przeprowadzonej procedury otwarcia ofert. 

6. Zgodnie z rozdziałem VI pkt 7 SIWZ, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu 

oświadczenie stanowiące Załącznik nr 5 do SIWZ o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp w postaci dokumentu 

elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

z upoważnienia Dyrektora 
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

 
(-) Paweł Nogacki 

 
 

Sporządził: Tomasz Banaś 

Nr 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto [zł]  

1 
APN Promise S.A. 

ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa 
1 793 940,23  


