Katowice, dnia 06.07. 2018 r.
BA.I.272.13.2018
Informacja z otwarcia ofert (zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp)
w dniu 06.07. 2018 r. o godz. 11.00
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup nowego systemu
kolejkowego do BOK-u Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
Bielsku-Białej oraz Częstochowie.
I.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
350.000,00 zł brutto
II.
Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie z podaniem ceny,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach:
1) OFERTA NR 1
Nazwa: AJHmedia sp. z o.o.
Adres: Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa
Cena za wykonanie całego przedmiotu zamówienia: 244.155,00 zł brutto
w tym:
a) Cena za dostawę sprzętu i wdrożenie systemu wraz z opieką autorską i usługą
serwisową na 24 miesiące: 184.100,00 zł netto, 226.443,00 zł brutto,
b) Cena za opiekę autorską i usługę serwisową systemu w okresie 12 miesięcy: 14.400,00
zł netto, 17.712,00 zł brutto,
Termin wykonania zamówienia – do 5 listopada 2018r
2) OFERTA NR 2
Nazwa: QMS sp. z o.o.
Adres: ul. Bieszczadzka 3, 03-156 Warszawa
Cena za wykonanie całego przedmiotu zamówienia: 252.150,00 zł brutto
w tym:
a) Cena za dostawę sprzętu i wdrożenie systemu wraz z opieką autorską i usługą serwisową
na 24 miesiące: 174.250,00 zł netto, 214.327,50 zł brutto,
b) Cena za opiekę autorską i usługę serwisową systemu w okresie 12 miesięcy: 30.750,00
zł netto, 37.822,50 zł brutto,
Termin wykonania zamówienia – do 5 listopada 2018r
Zamawiający przypomina o obowiązku złożenia oświadczenia o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego niniejszej
informacji z otwarcia ofert. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ .
Członkowie Komisji przetargowej obecni na otwarciu ofert:
1)
2)
3)
4)
5)

Przewodniczący Komisji – Iwona Gadomska - Dysy
Sekretarz Komisji – Agnieszka Czaja
Członek Komisji – Ewa Krzemińska
Członek Komisji – Tomasz Mijas
Członek Komisji – Jacek Lindel
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