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Informacja z otwarcia ofert 

 

 

dot.  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa oprogramowania 

biurowego – nr postępowania 1/2020 

 

 

 Działając na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający informuje Wykonawców,  

iż zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę: 

- 199.924,00 zł brutto, 

w tym: 

 (zamówienie podstawowe) – 250 licencji 

- 166.603,50 zł brutto 

(zamówienie w ramach prawa opcji) – 50 licencji 

- 33.320,70 zł brutto  

 

W oparciu o przepis art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zawiadamiam, iż w ww. postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w wyznaczonym terminie zostały złożone 

następujące oferty: 

 

Nr 

oferty 

Firma oraz 

adres wykonawcy 
Cena brutto zł 

Termin 

gotowości do 

wykonania 

zamówienia 

Okres 

gwarancji 
Warunki płatności 

1 

Onex Group Jakub 

Hryciuk  

Al. NMP 34 

42-200 Częstochowa 

142.723,05 1 dzień roboczy 
12 

miesięcy 

21 dni od daty dostarczenia 

do siedziby Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej 

faktury VAT 

2 

Towarzystwo Handlowe 

ALPLAST Sp. z o.o. Sp.k. 

ul. Śliwkowa 1 

78-100 Niekanin 

139.297,56 1 dzień roboczy 
12 

miesięcy 

21 dni od daty dostarczenia 

do siedziby Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej 

faktury VAT 

mailto:sekretariat@aotmit.gov.p
http://www.aotmit.gov.pl/


  

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 
 
www.aotmit.gov.pl 

 

 
 

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji   

ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa tel. (+48 22) 101-46-00 fax (+48 22) 46-88-555  
NIP 525-23-47-183  REGON 140278400 

 e-mail: sekretariat@aotmit.gov.pl   

www.aotmit.gov.pl     

 

 

3 

INFOCOMP Sp. z o.o. 

ul. Szosa Chełmińska 191 

87-100 Toruń 

131.253,30 1 dzień roboczy 
12 

miesięcy 

21 dni od daty dostarczenia 

do siedziby Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej 

faktury VAT 

4 

Blackle Networks Sp. z o.o. 

Ul. Józefa Marcika 2 

30-443 Kraków  

150.447,36 1 dzień roboczy 
12 

miesięcy 

21 dni od daty dostarczenia 

do siedziby Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej 

faktury VAT 

 

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, 

w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa  

w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 

z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia.  

 

mailto:sekretariat@aotmit.gov.p
http://www.aotmit.gov.pl/

