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Egz. pojedynczy

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Zakup dyspozytorskiego systemu łączności cyfrowo-analogowej opartego na technologii IP”

Zgodnie z art.  86 ust.  5 ustawy Pzp. zamawiający informuje,  że w dniu 10.04.2017r o godzinie 12:30 odbyło się
otwarcie ofert do przedmiotowego postępowania.  Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia wynosi 165.000,00 zł brutto.
Złożono cztery oferty:

a) oferta nr 001 – Konsorcjum Firm: 
(1) Lider – NOWATEL Sp. z o.o. 84-230 Rumia, ul. Gdańska 39/27;
(2) Członek CEVERTECH Sp. z o.o. 04-667 Warszawa, ul. Trakt Lubelski 275 T/10; 

Konsorcjum  Firm  zaoferowało   kwotę  w  wysokości  201.474,00  zł  brutto  za  realizację  całego
zamówienia.

 Wykonawca oświadczył że : 

◦ w ramach dostarczonego SYSTEMU dostęp z konsoli  do przemienników będzie odbywać się  poprzez
wykorzystanie radiotelefonów pośredniczących wraz z zasilaniem (a radiotelefony będą tego samego typu
co radiotelefony bazowe i są przystosowane do montażu w szafie rackowej 19”) oraz oświadczam, że  taki
sposób dostępu do sieci przemiennikowej nie będzie miał negatywnego wpływu na pozostałe elementy
systemu oraz dodatkowe urządzenia są wliczone w cenę SYSTEMU.

◦ udziela 60 miesięcy gwarancji dla asortyment zakupionego w ramach niniejszego zamówienia.
◦ przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie 3 tygodni.

b) oferta nr 002 – TRX S.C. Renata Kryńska, Kazimierz Kryśnki 15-743 Białystok, ul. Wierzbowa 8   z
kwotą w wysokości 158.670,00 złotych brutto za realizację całego zamówienia.

 Wykonawca oświadczył że : 

◦ w ramach dostarczonego SYSTEMU dostęp z konsoli  do przemienników będzie odbywać się  poprzez
wykorzystanie radiotelefonów pośredniczących wraz z zasilaniem (a radiotelefony będą tego samego typu
co radiotelefony bazowe i są przystosowane do montażu w szafie rackowej 19”) oraz oświadczam, że  taki
sposób dostępu do sieci przemiennikowej nie będzie miał negatywnego wpływu na pozostałe elementy
systemu oraz dodatkowe urządzenia są wliczone w cenę SYSTEMU.

◦ udziela 36 miesięcy gwarancji dla asortyment zakupionego w ramach niniejszego zamówienia.
◦ przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie 5 tygodni.

c) oferta nr 003 – Elvys Polska Sp. z o.o. 00-140 Warszawa, Al Solidarności 115/2   z kwotą w wysokości

218.387,00 złotych brutto za realizację całego zamówienia.

 Wykonawca oświadczył że : 

◦ w ramach dostarczonego SYSTEMU dostęp z konsoli  do przemienników będzie odbywać się w sposób
bezpośredni.

◦ udziela 60 miesięcy gwarancji dla asortyment zakupionego w ramach niniejszego zamówienia.
◦ przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie 4 tygodni.

d) oferta nr 004 – AKSEL Sp. z o.o. 44-207 Rybnik, ul. Lipowa 17  z kwotą w wysokości 241.538,30 złotych

brutto za realizację całego zamówienia.

 Wykonawca oświadczył że : 
 w ramach  dostarczonego  SYSTEMU  dostęp  z  konsoli  do  przemienników  będzie  odbywać  się w  sposób
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bezpośredni.
 udziela 60 miesięcy gwarancji dla asortyment zakupionego w ramach niniejszego zamówienia.
 przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie 5 tygodni.

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
udzieleniu 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. W.K.
rozesłano zgodnie z rozdzielnikiem
 e-mailem
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