
 

 

 

DZ.381.UE-2/20                                                                                     Lublin, dnia 27 stycznia  2021 r.  

Informacja z otwarcia ofert 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę  pn. „Dostawa i wdrożenie systemu kopii zapasowej oraz 
sieciowych urządzeń typu Firewall do zabezpieczenia sieci teleinformatycznej na 
potrzeby systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej-2 części”, Nr 
sprawy DZ.381.UE-2/20 (Nr ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dz.U.U.E nr 
2020/S 230- 568033 z dnia 25.11.2020 r.) 

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert została podana kwota, jaką zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 595 038,77 zł brutto w podziale na: 

Część I: 298 515, 45 zł ( słownie:  dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset 

piętnaście złotych 45/100) 

Część II: 1 296 523,32 zł ( słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy 

pięćset dwadzieścia trzy złote 32/100) 

 

W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 27.01.2021 r. do godz. 10:00 w przedmiotowym 

postępowaniu złożono następujące oferty:   

Część I: 

Numer oferty Firma 
(nazwa) lub nazwisko oraz adres 
wykonawcy 

Cena ofertowa brutto Okres subskrypcji 

 
 
1 
 

Comtegra S.A. 
Ul. Puławska 474  
02-884 Warszawa 

305 685,87 zł 5 lat 

 
2 
 

Innergo Systems Sp. z o.o.  
Ul. J. Odrowąża 15 
03-310 Warszawa 

291 460,80 zł  5 lat 

 
4 
 
 

Przedsiębiorstwo Handlowo-
Usługowe Evercom 
Paweł Nogowicz 
ul. Codzienna 8c 
03-668 Warszawa 
 

971 700,00 zł  5 lat 

 
5 
 
 

System Data Sp. z o.o. 
ul. Sienkiewicza 42 
39-300 Mielec 
 

251 904,00 5 lat 

 

Część II: 

Numer oferty Firma 
(nazwa) lub nazwisko oraz adres 
wykonawcy 

Cena ofertowa brutto Okres subskrypcji 

 
2 

Innergo Systems Sp. z o.o.  
Ul. J. Odrowąża 15 

1 451 397,54 zł  5 lat 



 

 

 
 

03-310 Warszawa 

3 Zakład Systemów 
Komputerowych ZSK Sp. z 
o.o. 
ul. Babińskiego 62a 
30-393 Kraków 

1 997 796,75 zł 5 lat 

 
 
 
Jednocześnie zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) wykonawcy, w terminie 3 dni 
od zamieszczenia na stronie internetowej przedmiotowej informacji winni przekazać zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.  

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z 
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
  Zgodnie z pkt 6.4.4. i 6.4.5.  specyfikacji istotnych warunków zamówienia powyższe 
oświadczenie należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii 
dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność 
z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego 
podpisu elektronicznego.    
  Powyższy dokument należy przekazać zamawiającemu za pośrednictwem formularza 
zamieszczonego na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/ztm_lublin. 

https://platformazakupowa.pl/pn/ztm_lublin

