
 
Nr sprawy: BAG-51/16 

 

Dostawa licencji Microsoft 

 

ZESTAWIENIE OFERT 

 

 

Numer  

oferty 
Nazwa i adres wykonawcy 

Cena oferty 

brutto  

w zł 

Prawo do 

aktualizacji 

(Software 

Assurance) 

w 

miesiącach 

Termin 

dostawy 

(liczba 

skróconych 

dni) 

1.  

APN PROMISE S.A. 

ul. Domaniewska 44A 

02-672 Warszawa 

345 736,65 24 5 

2.  

BEZPIECZNE.IT Sp. z o.o. 

ul. Poleczki 20A 

02-822 Warszawa 

463 710,00 24 20 

3.  

INTEGRIT S.A. 

ul. Tyniecka 1 

52-407 Wrocław 

311 315,06 25 11 

4.  

OPTeam S.A. 

Tajęcina 113 

36-002 Jasionka 

333 945,00 24 21 

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 339 000,00 zł 

brutto. 
     

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia powyższej informacji jest obowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenia  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia w 

załączeniu).  

Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618, 1634) wraz z 

oświadczeniem może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  



Oświadczenie Wykonawcy 

reprezentując Wykonawcę 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

(nazwa Wykonawcy) 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„DOSTAWĘ LICENCJI MICROSOFT”   

na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)  

w związku z zamieszczoną przez Zamawiającego na stronie internetowej informacją o Wykonawcach,  

którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, oświadczam że: 

1) nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,  

z żadnym z Wykonawców  (*) 

2) należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, z 

Wykonawcą 

……………….……………………………………………………………………………….….. 

(*) 

*) niepotrzebne skreślić 

............................................. dnia ................... ................................................................... 
(podpis i pieczątka imienna przedstawiciela 

Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


