ZP–2380–358–8/16/429/2017

Katowice, 10.02.2017 r.

Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Zakup i dostawa urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu Cyfrowe Obserwatorium
Bezpieczeństwa województwa śląskiego – śląska policja bliżej społeczeństwa”

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że:
1) kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 556 040,00 zł brutto.
2) do wyznaczonego terminu, tj. 10.02.2017 r. do godz. 10:00 złożono 4 oferty:
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Suma ilości
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001
Arcus S.A.
ul. Kolejowa 5/7
01–217 Warszawa

585 603,00 zł

900 000 szt.

80 obrazów/min

40 stron/min.

002
SUNTAR Sp. z o.o.
ul. Boya Żeleńskiego 5B
33-100 Tarnów

661 986,00 zł

420 000 szt.

160 obrazów/min

47 stron/min.

003
„KONCEPT” Sp. z o.o.
ul. Wodniaków 19
03-992 Warszawa
O/Kraków
ul. Racławicka 58
30-017 Kraków

873 122,88 zł

600 000 szt.

160 obrazów/min

40 stron/min.

004
Centrum Komputerowe PLANETA
Marcin Dejas
ul. Piwna 32
43-100 Tychy

577 362,00 zł

420 000 szt.

160 obrazów/min

47 stron/min.

Numer oferty, nazwa Wykonawcy

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych,
Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 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.
Informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (informacja z otwarcia ofert)
Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej niezwłocznie po otwarciu ofert.

Wyk. w 1 egz. M.K.
zamieszczono w BIP KWP Katowice

