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znak: 

 

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH 

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579 z późn. zm.) Narodowy Fundusz Zdrowia przekazuje informacje z otwarcia ofert złożonych 

w postępowaniu na „Zakup 4 sztuk serwerów wraz z oprogramowaniem serwerowym na potrzeby 

API do baz NFZ”. 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 1.838.850,00 zł 

brutto. 

 

Oferta nr 1  

Asseco Poland S.A. 

ul. Olchowa 14 

35-322 Rzeszów 

Cena brutto: 2.004.469,50 zł 

Zaoferowana ilość sztuk licencji każdego rodzaju – po 4 szt. 

Termin wykonania: do 4 tygodni. 

Oferta nr 2  

COMPAREX Poland Sp. z o. o. 

ul. Równoległa 2 

02-235 Warszawa 

Cena brutto: 1.838.235,00 zł 

Zaoferowana ilość sztuk licencji każdego rodzaju – po 5 szt. 

Termin wykonania: do 3 tygodni. 

Oferta nr 3  

Konsorcjum: 

Advatech Sp. z o.o. 

ul. Klecińska 123 

54-413 Wrocław  

Goldenore Sp. z o.o.S.k. 

ul. Płocka 5A 

01-231 Warszawa 

Cena brutto: 1.755.610,98 zł 

Zaoferowana ilość sztuk licencji każdego rodzaju – po 4 szt. 

Termin wykonania: do 3 tygodni. 

 

Wykonawcy oświadczyli, że bez zastrzeżeń przyjmują przedstawione przez Zamawiającego warunki 

płatności określone w Specyfikacji.  

 

BAG.261.1.11.2018 

Warszawa, 03 sierpnia 2018 r. 
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Przypominamy, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawcy w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazują zamawiającemu oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej 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 wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Powyższe dotyczy wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.  

 

 

     Przewodnicząca Komisji Przetargowej 

  

     Dorota Brymas 

       /dokument podpisany elektronicznie/ 
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