
Burmistrz Miasta Nowy Targ
34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

Informacja zgodna

z art. 86 ust. 5 ustawy PZP

Nasz znak ZP.271.16.2019
Nowy Targ 15.05.2019r.

Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  na  dostawę  serwera  wraz  z  oprogramowaniem  do
Urzędu Miasta Nowy Targ. 

Zgodnie  z  art.  86 ust.  5  ustawy Prawo zamówień  publicznych (2018 r.  poz.  1986 z późn.  zm.)
zamawiający informuje iż: 
- na realizację powyższego zadania zamierza przeznaczyć 54 120,00 zł.
- w wyżej wymienionym przetargu zostało złożonych 6 ofert.

1/ NETSECURE Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa
- cena oferty – 57 979,74 zł,
- okres rękojmi i gwarancji – 60 miesięcy, 
- termin dostawy i warunki płatności zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

2/ Sygnite S. A. NOVICOM sp. k. ul. Modlińska 199A/21, 03-122 Warszawa
- cena oferty – 58 900,00 zł,
- okres rękojmi i gwarancji – 60 miesięcy, 
- termin dostawy i warunki płatności zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

3/ E-TECH s.c. M . Duda, P. Kapusta ul. Tuwima 95A, 90-031 Łódź
- cena oferty – 50 965,05 zł,
- okres rękojmi i gwarancji – 36 miesięcy, 
- termin dostawy i warunki płatności zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

4/ System Data Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 42, 39-300 Mielec
- cena oferty – 64 392,96 zł,
- okres rękojmi i gwarancji – 60 miesięcy, 
- termin dostawy i warunki płatności zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

5/ TREE IT Sp.z o.o. ul. Poligonowa 52, 62-811 Kościelna Wieś
- cena oferty – 61 500,00 zł,
- okres rękojmi i gwarancji – 60 miesięcy, 
- termin dostawy i warunki płatności zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
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6/ Virtual Technologies IT Sp. z o. o. ul. Damrota 6/301, 40-022 Katowice
- cena oferty – 55 727,12 zł,
- okres rękojmi i gwarancji – 60 miesięcy, 
- termin dostawy i warunki płatności zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

UWAGA:
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji,
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie  prowadzą do zakłócenia  konkurencji  w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia.
Wzór treści oświadczenia stanowi załącznik do siwz do tego postępowania.

Otrzymują:
1/ www.nowytarg.pl
2/ a/a
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