Warszawa, 3 grudnia 2019 r.
KZGW/KIT/303/2019 (1)
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: postępowania na realizację zamówienia: „Zakup licencji, licencji subskrypcyjnych
oraz usług wsparcia technicznego dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie”, nr zamówienia KZGW/KIT/303/2019.
Zamawiający – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki
Wodnej, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na zakup licencji, licencji subskrypcyjnych oraz usług wsparcia technicznego dla
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), przekazuje
następujące informacje z otwarcia ofert, które odbyło się dnia 2 grudnia 2019 r. o godzinie 12:00
w siedzibie Zamawiającego:
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto:
20.892.456,00 złotych (słownie: dwadzieścia milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące
czterysta pięćdziesiąt sześć złotych).
W poniższej tabeli Zamawiający podaje dane dotyczące Wykonawców, który złożyli oferty
w przedmiotowym postępowaniu oraz informacje o ofertach.
Nr
oferty
1

2

3

Nazwa (firma), siedziba
i adres Wykonawcy
Integrated Solutions Sp. z o.o.
ul. Marcina Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa
A.P.N. Promise S.A.
ul. Domaniewska 44a
02-672 Warszawa
SoftwareOne Polska Sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 142
00-061 Warszawa

Cena brutto

Termin dostawy

Warunki
płatności

19.978.745,85 PLN

6 dni od dnia zawarcia
umowy

Zgodnie
z SIWZ

21.190.956,61 PLN

6 dni od dnia zawarcia
umowy

Zgodnie
z SIWZ

19.881.432,18 PLN

6 dni od dnia zawarcia
umowy

Zgodnie
z SIWZ

Uwaga!
W załączeniu Zamawiający przekazuje wzór oświadczenia o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2017 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy, które Wykonawcy
zobowiązani są złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie
internetowej Zamawiającego.
Zatwierdził z up.
Dyrektor
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