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DBA-2/240-42/2016

Warszawa, 7 września 2016 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie
usług wsparcia użytkowników sieci komputerowej Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów oraz prowadzenia prac konserwacyjno - logistyczno - organizacyjnych
związanych z utrzymaniem tej sieci - helpdesk IT”
Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający w trybie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje, iż w dniu 6 września 2016 r.
o godz. 11:30 dokonano czynności otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu,
w trakcie którego odczytano informacje dotyczące:
 kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w
wysokości 246 000,00 zł brutto;
 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także ceny,
terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach –
informacja zawarta w Załączniku Nr 1 do niniejszego pisma.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z zapisami art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz pkt 1.3 Lit A Części II SIWZ, wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty są
zobowiązani do przekazania oświadczenia o przynależności (wzór oświadczenia Załącznik Nr
4 do SIWZ) lub braku przynależności (wzór oświadczenia Załącznik Nr 4A do SIWZ) do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień
publicznych - w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
niniejszej informacji z otwarcia ofert.

Załączniki:
- Załącznik nr 1 (zestawienie złożonych ofert)
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oznaczenie sprawy DBA-2/240-42/2016

Załącznik Nr 1

Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych*

Maksymalna cena
ryczałtowa za cały
okres
obowiązywania
umowy (maks 15,5
mca) (brutto)

Czas realizacji
Czas realizacji
(zamknięcia) zgłoszeń
(zamknięcia) zgłoszeń
o priorytecie
o priorytecie wysokim
normalnym
(godzin roboczych)
(godzin roboczych)

Numer
oferty

Nazwa (firma)
i adres Wykonawcy

Cena ryczałtowa za
wykonanie przedmiotu
zamówienia w okresie
1 miesiąca (brutto)

1

Serwkom Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 46/1
02-422 Warszawa

24 169,50 zł

374 627,25 zł

5

12

36 061,14 zł

558 947,67 zł

4

8

14 514,00 zł

224 967,00 zł

4

8

2

3

Sii Sp. z o.o.
Al. Niepodległości 69
02-626 Warszawa

Network Partners
Tomasz Machnicki Sp. j.
ul. Trakt Lubelski 140/7
lok. 2
04-790 Warszawa

....................................................................
(podpis osoby sporządzającej protokół)
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

..........................................................

(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)
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