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Warszawa, dnia 03 lipca 2017 r. 

DAZ-261-11/2017 

Numer postępowania DAZ/ZP/3/2017 

 

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO 

Działając na podstawie art. 85 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (DZ. 

U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w związku z dokonaniem czynności otwarcia 

ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn.:  

Dostawa zestawów sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym  

i akcesoriami – 2 części 

 

Zamawiający przedstawia następujące informacje: 

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 425 000,00 zł brutto,  

w tym: 

a) dla części zamówienia nr 1 – 196 200,00 zł brutto; 

b) dla części zamówienia nr 2 – 228 800,00 zł brutto; 

 

2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie: 

Nr oferty Firma Wykonawcy Adres Wykonawcy 

1 
PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o. 

 
ul. Kilińskiego 6 

28 -230 Połaniec 

2 
Bladecom Sp. z o.o. Sp. k. 

 
ul. Południowa 9 

26-606 Radom 

3 

ZPiZI UNIPOL Serwik D.K. 

 

ul. Chłodna 39 lok. 2 

00-867 Warszawa 

 

3. Cena oferty, termin wykonania, okres gwarancji, warunki płatności w złożonych ofertach: 

Firma Wykonawcy 
Cena oferty brutto w PLN Termin wykonania, 

warunki płatności, 

okres gwarancji Część nr 1 Część nr 2 

PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o. 

 
118 436,10 zł 138 175,45 zł zgodnie z SIWZ 

Bladecom Sp. z o.o. Sp. k 

 
203 539,50 zł 237 462,75 zł zgodnie z SIWZ 

ZPiZI UNIPOL Serwik D.K. 

 
220 963,50 zł 257 790,75 zł zgodnie z SIWZ 

 

 

 

Zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie 

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

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, 

że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w prowadzonym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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