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      Jelenia Góra, dn. 06 kwietnia 2020 r.  

  

 

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 06.04.2020 r. z godz.11:00. 
 

 

Dot.: Świadczenie usługi w zakresie nadzoru autorskiego nad szpitalnym systemem 

informatycznym ESKULAP i PLANOWANIA PRACY - odnowa abonamentu na 

aktualizację. Publikacja ogł. DUUE 2020/S 034-080291 z dn.18.02.2020 r. 

 

Stosownie do art. 86 ust.5 Pzp:  

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 

dotyczące:  

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć:  

 - kwota brutto  przeznaczona przez WCSKJ na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia 

wynosi: 

 

1 992 600,00 zł brutto 
 

2) Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu 

płatności, czasu dostawy aktualizacji,  

- do dnia składania ofert została/y  złożone 1 oferta/y (zgodnie poniższym zestawieniem).   

3) Do momentu otwarcia ofert, oferty były przechowywane w sposób gwarantujący ich 

nienaruszalność. 

4) W otwarciu ofert  nie / uczestniczyli przedstawiciele ze strony Wykonawców.  

 

 

 

 

Oferta nr 1 – KONSULTANT IT SP. Z O.O 

                       61-371 POZNAŃ, UL. ROMANA MAYA 1 

 

Cena  w zł. 

 

Gwarantowany czas dostawy 

aktualizacji 

Termin płatności  

 

Cena netto: 1 620 000,00 zł 

 

Cena brutto: 1 992 600,00 zł 

 

Powyżej 20 dni 

 

(max. 21 dni zgodnie z SIWZ) 

 

 60 dni  
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Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż zgodnie z SIWZ: 

W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczeniu wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji  i konsumentów (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 369). Dokument 

należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego 

kwalifikowanym podpisem. Dokument lub oświadczenie, sporządzane w języku obcym 

należy złożyć wraz  z tłumaczeniem na język polski. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku 

Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o których mowa w zdaniu pierwszym, 

składa każdy z Wykonawców. 

                                                                                                  

                                          

       Z poważaniem 

z up. Dyrektora WCSKJ 

Kierownik Działu Umów, 

Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  

]inż. Jerzy Świątkowski 
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