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Warszawa, 2017-10-11 

WZP.270.138.2017 

2017-14104 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Opracowanie Studium Wykonalności oraz 

przygotowanie pozostałej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu 

„e-Krew 2 – kompleksowa informatyzacja procesów biznesowych w jednostkach organizacyjnych 

publicznej służby krwi Etap I” w celu ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach II Osi 

priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”, znak sprawy: WZP.270.138.2017. 

 

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. 

1. W dniu 10 października 2017 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. 172 938,00 zł brutto. 

3. Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 2017-10-10 do godz. 11:00, złożono trzy oferty, według 

tabeli poniżej: 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto [zł] 

Gotowość do 
realizacji 
zleceń w 
soboty  

Gotowość do realizacji 
zleceń przez poszczególne 

osoby w Dni Robocze w 
wymiarze większym niż  

8 godzin. 

1. 

Centrum Doradztwa w Informatyce  

i Zarządzaniu Sp. z o.o. 

ul. Szlak 65 

31-153 Kraków 

163 959,00 TAK TAK 

2. 

Hypersys Poland Sp. z o.o.  

ul. Batalionu Kosynierów 8/9 

44-100 Gliwice 

129 150,00 TAK TAK 

3. 

Konsorcjum firm:  
Lider Konsorcjum: Red Ocean Group 
Sp. z o.o. 
ul. Grzybowska 80/82  
00-844 Warszawa 
Członek Konsorcjum: Red Ocean Sp. 
z o.o. 
ul. Grzybowska 80/82  
00-844 Warszawa 

82 656,00 TAK TAK 
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4. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie od dnia podpisania Umowy do dnia 15 grudnia 

2017 roku z zastrzeżeniem, że wszystkie czynności odbiorcze, w tym również związane 

z uwzględnianiem uwag lub zastrzeżeń Zamawiającego muszą zakończyć się w tym terminie. 

5. Minimalny okres gwarancji: zgodnie z OPZ stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 

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

7. 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: Tomasz Banaś 


