Znak sprawy: BDG.SOPiK.260.5.2018.MMa

Warszawa, dnia 28 września 2018 r.
Informacje udostępnione na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
I.

Tryb postępowania:

Przetarg nieograniczony
II.

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa serwerów dla Urzędu Regulacji Energetyki
III.

Otwarcie ofert:

Jawne otwarcie ofert odbyło się w dniu 28 września 2018 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego.
IV.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia:
651 900 zł brutto

V.

Firmy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminy wykonania zamówienia, okresy gwarancji i warunki
płatności zawarte w ofertach:
Numer
oferty

Nazwa i adres
Wykonawcy

Łączna cena
brutto

Dodatkowa
pamięć RAM

Licencja systemu
do zdalnego
zarządzania

Terminy wykonania zamówienia, okresy
gwarancji i warunki płatności

1

ComPLUS
62-571 Stare Miasto
Lisiec Mały 30B

698 590,80

TAK – w ilości
32GB

TAK

Zgodnie z warunkami określonymi przez
Zamawiającego w SIWZ
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2

3

Cezar Sp. z o.o.
ul. Aspekt 42
01-904 Warszawa
T-Systems Polska Sp. z o.o.
ul. Św. Antoniego 7
50-073 Wrocław

614 508,00

TAK – w ilości
32GB

TAK

Zgodnie z warunkami określonymi przez
Zamawiającego w SIWZ

579 470,30

TAK – w ilości
32GB

TAK

Zgodnie z warunkami określonymi przez
Zamawiającego w SIWZ

Jednocześnie informujemy, iż wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty są zobowiązani do przekazania oświadczenia o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej niniejszej informacji. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego.
Bartosz Korkozowicz
Dyrektor Generalny
Urzędu Regulacji Energetyki

