
 

 

Warszawa, dnia 27 listopada 2020 r. 

 

Do Wiadomości Publicznej 

 

Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. Dostawa standardowego oprogramowania komputerowego wraz z usługą 
subskrypcji, wdrożenia, modyfikacji, rozwoju i wsparcia powdrożeniowego - na okres 36 miesięcy, 
ogłoszonego w Dz. U. UE nr 2020/S 222-543279, znak ZP/5/2020 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn. Dostawa standardowego oprogramowania komputerowego wraz z 

usługą subskrypcji, wdrożenia, modyfikacji, rozwoju i wsparcia powdrożeniowego - na okres 36 

miesięcy wpłynęły następujące oferty: 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy 
Cena ofertowa 

brutto 

Termin dostawy 

licencji 

Skrócenie terminu 

wdrożenia etapu I i II – 

oferowany termin w 

dniach 

1 
P&P Solutions Sp. z o.o.  
Ul. Kazimierza Pułaskiego 76, 
05-510 Konstancin-Jeziorna 

634 875,21 zł 
1 dzień od dnia 

zawarcia umowy 
10 dni od dnia 

zawarcia umowy 

2 
TTS Company Sp. z o.o., 
ul. Domaniewska 42, 02-672 
Warszawa 

728 568,11 zł 
3 dni od dnia 

zawarcia umowy 
12 dni od dnia 

zawarcia umowy 

3 
Acanit Sp. z o.o.  
ul. Domaniewska 37/2.43  
02-672 Warszawa 

730 693,80 zł 
1 dzień od dnia 

zawarcia umowy 
3 dni od dnia zawarcia 

umowy 

Oferta złożona po terminie wyznaczonym do składania ofert- 
27.11.2020 r. godz. 10:26 

Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 957 587,96 w 

tym zamówienie opcjonalne 218 760,91 zł, zamówienie podstawowe 738 827,05 zł. 

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni 

od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1 albo 

od 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 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 
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