Nr sprawy: A-AZ-22-114/4/20
Warszawa, dnia 03.06.2020 r.

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: Wykonanie analizy przedwdrożeniowej, w tym wsparcie w przygotowaniu i przeprowadzeniu
postępowania przetargowego w celu udzielenia zamówienia publicznego na wdrożenie komponentów systemu
BackOffice NIZP-PZH w ramach projektu pn.: Rozwój nowoczesnych wewnętrznych technologii informacyjnokomunikacyjnych dla usług świadczonych drogą elektroniczną w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego Państwowym Zakładzie Higieny (NIZP-PZH).
Zamawiający, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), poniżej przedkłada informacje z otwarcia ofert złożonych w niniejszym
postępowaniu:
1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia kwotę 411 700,00 zł brutto.
2. Zestawienie złożonych ofert stanowi poniższa tabela:
NR
oferty
1

3.
4.

5.

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Nowe Motywacje
Sp. z o. o.
Ul. Korzeniowskiego 39
30-214 Kraków

Cena brutto

Wykaz osób

345 000,00

TAK

Termin wykonania zamówienia i warunki płatności zgodnie z SIWZ.
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
powyższej informacji, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w formie pisemnej. Wzór
oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk
DYREKTOR
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
– Państwowego Zakładu Higieny
(dokument podpisany elektronicznie)
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Załącznik nr 6 do SIWZ
UWAGA:
Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
BĄDŹ JEJ BRAKU

Dotyczy oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie analizy przedwdrożeniowej, w tym wsparcie w przygotowaniu
i przeprowadzeniu postępowania przetargowego w celu udzielenia zamówienia publicznego na wdrożenie
komponentów systemu BackOffice NIZP-PZH w ramach projektu pn. “Rozwój nowoczesnych wewnętrznych technologii
informacyjno-komunikacyjnych dla usług świadczonych drogą elektroniczną w Narodowym Instytucie Zdrowia
Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny (NIZP-PZH)”, znak sprawy: A-AZ-22-114/4/20, w imieniu Wykonawcy:
...........................................................................................................................................................................................
(Nazwa Wykonawcy)
oświadczam w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp, że:
*) nie należę do grupy kapitałowej,
*) należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), w skład której wchodzą następujące podmioty:
Lp.
1.

Nazwa

r.

Adres

Niniejszym składam dokumenty / informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
(data i podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do
składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy)
* niepotrzebne skreślić
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