Warszawa, dnia 13.07.2020 r.
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
Informacja z otwarcia ofert
Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą : „Stworzenie i implementacja
bazy danych i platformy cyfrowej WWW” Nr postępowania 1/2020, do którego w Biuletynie
Zamówień Publicznych umieszczono Ogłoszenie o zamówieniu w dniu 24.06.2020 r. pod nr 554165N-2020. Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień
Publicznych w dniu 27.06.2020 r. pod nr 540113946-N-2020 oraz w dniu 29.06.2020 r. pod nr
540114510-N-2020.
Zamawiający – Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z
2019 r., poz. 1843) (dalej ustawa Pzp) informuje o udostępnieniu na swojej stronie internetowej
następujących danych :
1) Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia – 226 686,52 zł brutto;
2) Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, z podaniem ceny
i deklarowanego terminu udzielonej gwarancji oraz deklarowanego terminu realizacji.
Do dnia 13.07.2020 r. do godz. 12.00 tj. do upływu terminu składania ofert złożono 1 (jedną) ofertę.
Zestawienie złożonych ofert :
Nr
oferty

Oferent (nazwa, adres)

Cena ofertowa (brutto)

Dodatkowe godziny
programistyczne

Termin
realizacji
I etapu

1

SoftBlue SA, 85-063 Bydgoszcz, ul.
J. Zamoyskiego 2B

332 100,00

400

148 dni

Na tym otwarcie ofert zakończono.
Dziękujemy za zainteresowanie prowadzonym postępowaniem i złożenie ofert.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z Rozdziałem V pkt 8 SIWZ, Wykonawcy w terminie 3 dni od
dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekażą
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. l pkt 23) ustawy o Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z wzorem stanowiącym
Załącznik nr 8 do SIWZ.
Zamawiający jednocześnie informuje, iż dołączenie do oferty podpisanego oświadczenia, zgodnie z
wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ,

nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku

przedstawienia oświadczenia w trybie opisanym powyżej.

