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Warszawa, dnia 17-11-2020 r.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena za 1 godzinę
świadczenia usług
programistycznych
brutto (zł)

Okres gwarancji
(miesiące)

1

Inseqr Sp. z o.o.
ul. Dzierzby 2, 02-836 Warszawa

370,00

12 m-ce

2

Deviniti Sp. z o.o.
ul. Sudecka 153, 53-128 Wrocław

250,00

15 m-ce

3

Zakład Elektronicznej Techniki
Obliczeniowej Sp. z o.o.
ul. 4 Marca 38, 75-708 Koszalin

184,50

24 m-ce

4

Transition Technologies – Software Sp. z o.o.
ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa

244,77

36 m-ce

5

Infomex Sp. z o.o.
ul. Wesoła 19b, 34-300 Żywiec

147,60

36 m-ce

6

Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o.
ul. Kasprzaka 3, 85-321 Bydgoszcz

135,30

36 m-ce

7

Vavatech Sp. z o.o.
ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa

159,90

36 m-ce

8

TRIMTAB ARTERIA MANAGEMENT
Sp. z o.o., Sp. k. ul. Stawki 2a,
00-193 Warszawa

123,00

24 m-ce

9

NEXIO MANAGEMENT Sp. z o.o.
ul. Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa

153,75

36 m-ce

10

Pretius Sp. z o.o., Sp. k
ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa

178,00

36 m-ce

Numer
oferty

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 350 000,00 zł brutto.

Ponadto Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)
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 stanowi Załącznik nr 1). Wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zał. 1: wzór oświadczenia
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Załącznik nr 1

Oświadczenie Wykonawcy
reprezentując Wykonawcę
.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
(nazwa Wykonawcy)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Świadczenie usług programistycznych- umowa ramowa”
na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)
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)

Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369, 1571, 1667) wraz z oświadczeniem może przedstawić dowody, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

