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Narodowy Fundusz Zdrowia

znak: BAG.26U.25.2016 Warszawa, 31 stycznia 2017

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Dostawa 
licencji oraz zapewnienie wsparcia technicznego, aktualizacji i poprawek oprogramowania 
Microsoft na warunkach określonych w umowie Microsoft Enterprise nr 80E60078 z 25.11.2005 r. 
zawartej przez Zamawiającego z Microsoft Ireland Operations Limited B.V. spółką prawa 
irlandzkiego

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Narodowy Fundusz Zdrowia przekazuje informacje z otwarcia ofert 
złożonych w postępowaniu na „Dostawę licencji oraz zapewnienie wsparcia technicznego, aktualizacji 
i poprawek oprogramowania Microsoft na warunkach określonych w umowie Microsoft Enterprise 
nr 80E60078 z 25.11.2005 r. zawartej przez Zamawiającego z Microsoft Ireland Operations Limited 
B.V. spółką prawa irlandzkiego”.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 
26.466.057,21 zł brutto.

Nr
oferty

Nazwa Wykonawcy Cena

1 . APN Promise S.A. 
ul. Domaniewska 44 a 
02 — 672 Warszawa

24.548.430,45 zł

2. Integrted Solutions Sp. z o.o. 
ul. Skiemiewica lOa 
01 -230  Warszawa

24.708.679,63 zł

3. Comparex Poland Sp, z o. o. 
ul. Równoległa 2 
02-235 Warszawa

24.587.700,00 zł

Wykonawcy oświadczyli, że bez zastrzeżeń przyjmują przedstawiony przez Zamawiającego termin 
realizacji zamówienia, określony w Specyfikacji
Wykonawcy oświadczyli, że bez zastrzeżeń przyjmują przedstawione przez Zamawiającego w
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Specyfikacji warunki płatności za realizację zamówienia.

Przypominamy, że zgodnie z art 24 ust. I ł  ustawy Pzp wykonawcy w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazują zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tei samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 
23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 
innym wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Powyższe dotyczy wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

Wykonawcy mogą skorzystać z formularz opublikowanego wraz z niniejszą informacją.


