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A/ZP/SZP.251-37/16 
 

Informacja z otwarcia ofert 
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-37/16 na: 

 
„DOSTAWĘ WRAZ Z WDROŻENIEM ZINTEGROWANEGO ELEKTRONICZNEGO 

SYSTEMU ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ MEDYCZNĄ” 
 
Zamawiający – Instytut Matki i Dziecka, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)., przedstawia informacje z otwarcia 
ofert. 
 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 6 526 380,00 zł brutto 
(słownie: sześć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych).  
 
W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty: 
 

1. CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o., ul. Do Dysa 9, 20-149 Lublin: 

 Wartość oferty brutto: 6 313 410,00 zł, 

 Termin wykonania zamówienia: do 12 miesięcy od podpisania umowy, 

 Termin gwarancji: 60 miesięcy, 

 Termin płatności: do 30 dni od prawidłowo wystawionej i dostarczonej Zamawiającemu 
faktury. 

 

2. Konsorcjum firm: Comarch Healthcare Spółka Akcyjna – Lider Konsorcjum, Al. 
Jana Pawła II 39 A, 31-864 Kraków,  Comarch  Spółka Akcyjna -  Członek 
Konsorcjum, Al. Jana Pawła II 39 A, 31-864 Kraków: 

 Wartość oferty brutto: 4 414 980,00 zł, 

 Termin wykonania zamówienia: do 12 miesięcy od podpisania umowy, 

 Termin gwarancji: 60 miesięcy, 

 Termin płatności: do 30 dni od prawidłowo wystawionej i dostarczonej Zamawiającemu 
faktury. 

 
                                                                         Sekretarz Komisji Przetargowej 
 
  
                                                                                  Jolanta Woźniak 
 
 

Informacja z otwarcia ofert została zamieszczona na stronie Zamawiającego 
www.imid.med.pl w dniu 20 grudnia 2016 roku. 
Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 
ustawy Pzp, przekaże 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, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Zał. nr 5 do SIWZ. 

http://www.imid.med.pl/

