CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE
BIURO FINANSÓW
Warszawa, dnia 14.12.2016 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wybór Licensing Solution Providers
(LSP) – odsprzedawcy licencji oprogramowania Microsoft na rzecz Centralnego
Biura Antykorupcyjnego zgodnie z umową dla podmiotów rządowych Microsoft
Product and Services Agreement nr 4100013999 (MPSA), sprawa nr
48/ZP/CBA/2016/TCz

Stosownie do postanowień art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. ) zwanej dalej
ustawą Pzp zamieszczam zbiorcze zestawie ofert otwartych w trakcie publicznej sesji
otwarcia ofert.
Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy Pzp
Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia w wysokości zł brutto: 684 000,00 zł.
W postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Numer
oferty

1

2

3

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Integrit S.A.
ul. Tyniecka 1
52-407 Wrocław
Fax: 71 358 81 68
A.P.N Promise S.A.
ul. Domaniewska 44a
02-672 Warszawa
Fax: 22 355 16 99
Sygnity S.A.
ul. Klimczaka
02-797 Warszawa
Fax: 22 290 88 01

Upust od ceny brutto
cennika producenta
(%)

Termin płatności
(dni)

Czas dostawy licencji
(dni)

18,81

30

1

14,01

30

0,042

17,75

30

2

Ponadto Zamawiający, przypomina o obowiązku złożenia przez Wykonawcę w terminie
3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.
5, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. ( wzór oświadczenia w załączniku do
niniejszego pisma).

Oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
( nazwa/ firma/ adres)

Niniejszym, po zapoznaniu się z listą Wykonawców, którzy złożyli oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:
Wybór Licensing Solution Providers (LSP) – odsprzedawcy licencji
oprogramowania Microsoft na rzecz Centralnego Biura Antykorupcyjnego
zgodnie z umową dla podmiotów rządowych Microsoft Product and Services
Agreement nr 4100013999 (MPSA), sprawa nr 48/ZP/CBA/2016/TCz
Oświadczamy, że:
 nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015 r. poz. 184, 1618 i
1634) z żadnym z tych Wykonawców*.
 należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.,
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) z
następującymi Wykonawcami*
…………………………………………………………………………………………

................................., dn. .......................

.........................................................
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

* niepotrzebne skreślić

