Warszawa 10 listopada 2020 r.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.),
na. Zamówienie na dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu informatycznego
wspomagającego monitoring projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu
kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”, nr
postępowania ZP/17/20.
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2019 poz. 1843 ze zm), Zamawiający przekazuje informacje podane podczas otwarcia
ofert w ww. postępowaniu.
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 09.11.2020 r. o godz.14:30.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, kwota ta wynosi: 200 000,00 zł brutto.
Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty:

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
IQ5 Sp. z o.o.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15 – 080 Białystok
nFinity.pl Sp. z o.o.
ul. Wandy 7/4
53-320 Wrocław
Trimtab Arteria Management Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Stawki 2a
00 – 193 Warszawa

Cena brutto
zamówienia

Okres realizacji

240 926,56 zł

80 dni

206 148,00 zł

100 dni

188 989,50 zł

80 dni

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji
o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu. W stosownej sytuacji,
wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym Wykonawcą, który złożył ofertę/ oferty w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku konsorcjum,
oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej informacji.
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