
Szczecin, dnia 20.07.2020 r. 

ZZ-2380-41/20 

informacja na stronę internetową 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej 

„uPzp” na rozbudowę systemu teleinformatycznego w Komendzie Powiatowej Policji w Świdwinie, 

Komendzie Powiatowej Policji w Sławnie i Komisariacie Policji w Mielnie 

   Na podstawie art. 86 ust. 5 uPzp Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert, tj. z dnia 

17.07.2020 r.: 

Część (zadanie) nr 1 - KPP Świdwin 

Nr 

ofe

rty 

Wykonawca Cena oferty brutto 

(C) 

[w zł] 

Okres 

gwarancji 

na przedmiot 

zamówienia 

(G) 

[w miesiącach] 

Zatrudnienie przy 

realizacji 

zamówienia osoby 

niepełnosprawnej 

w pełnym 

wymiarze czasu 

pracy (K) 

[TAK/NIE] 

Termin 

wykonania, 

warunki 

płatności 

1 NETFORMERS Sp. z o.o. Sp.k. 
ul. Czeska 24/2 

03-902 Warszawa 

Faks (22) 100 47 18 

208 167,59 60 NIE jak w siwz 

2 NETWORK EXPERTS Sp. z o.o. 
Sp. k. 
ul. Chojnowska 8 

03-583 Warszawa 

e-mail: kontakt@netxp.pl 

217 795,02 60 NIE jak w siwz 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi :   450 000,00 zł. 

Część (zadanie) nr 2 - KPP Sławno 

Nr 

ofe

rty 

Wykonawca Cena oferty brutto 

(C) 

[w zł] 

Okres 

gwarancji 

na przedmiot 

zamówienia 

(G) 

[w miesiącach] 

Zatrudnienie przy 

realizacji 

zamówienia osoby 

niepełnosprawnej 

w pełnym 

wymiarze czasu 

pracy (K) 

[TAK/NIE] 

Termin 

wykonania, 

warunki 

płatności 

1 NETFORMERS Sp. z o.o. Sp.k. 
ul. Czeska 24/2 

03-902 Warszawa 

Faks (22) 100 47 18 

237 416,99 60 NIE jak w siwz 

2 NETWORK EXPERTS Sp. z o.o. 
Sp. k. 
ul. Chojnowska 8 

03-583 Warszawa 

e-mail: kontakt@netxp.pl 

247 848,86 60 NIE jak w siwz 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi :   450 000,00 zł. 



Część (zadanie) nr 3 - KP Mielno 

Nr 

ofe

rty 

Wykonawca Cena oferty brutto 

(C) 

[w zł] 

Okres 

gwarancji 

na przedmiot 

zamówienia 

(G) 

[w miesiącach] 

Zatrudnienie przy 

realizacji 

zamówienia osoby 

niepełnosprawnej 

w pełnym 

wymiarze czasu 

pracy (K) 

[TAK/NIE] 

Termin 

wykonania, 

warunki 

płatności 

1 NETFORMERS Sp. z o.o. Sp.k. 
ul. Czeska 24/2 

03-902 Warszawa 

Faks (22) 100 47 18 

76 173,33 60 NIE jak w siwz 

2 NETWORK EXPERTS Sp. z o.o. 
Sp. k. 
ul. Chojnowska 8 

03-583 Warszawa 

e-mail: kontakt@netxp.pl 

82 774,92 60 NIE jak w siwz 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi :   86 500,00 zł. 

UWAGA! 

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 uPzp, Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni 
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej przedmiotowej informacji z otwarcia ofert, do przekazania 

Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art 24 ust. 1 pkt. 23 w oparciu o wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 3 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy 

z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w ORYGINALE. 
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