Olsztyn, dnia 14.11.2017 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
SKŁADAJĄCYCH OFERTĘ
Numer postępowania: 2/UE/PN/2017
Numer ogłoszenia w BZP: 608274-N-2017 z dnia 27.10.2017r.
Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) pod nazwą: „Wdrożenie usług e-zdrowia w Przychodni Specjalistycznej w
Olsztynie” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na
lata 2014-2020, Oś priorytetowa „Cyfrowy region RPWM.03.00.00, Numer i nazwa działania: RPWM.03.02.00
e- zdrowie.
W imieniu Zamawiającego, mając na względzie art. 86 ust. 5 w związku z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo
zamówień publicznych, informuję, że Zamawiający zamieścił na własnej stronie podmiotowej następujące
dane.
1) Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia – 321546,00 złotych netto, tj. 395501,58 zł
brutto.
2) Firmy oraz adresy Wykonawców składających ofertę w terminie ze wskazaniem ceny i wskazaniu
osób w ramach kryteriów oceny ofert.
Do dnia 13-11-2017 r. tj. upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta.
Lp.

1.

Nazwa Firmy i adres
wykonawcy
Comarch Healtcare S.A.
Al. Jana Pawła II 39A
31-864 Kraków

Cena
złotych brutto

463669,79

Okres obowiązywania
gwarancji (HIS)

Zgodność z profilami IHE

37 miesięcy

TAK

Jednocześnie zgodnie z brzmieniem art. 24 ust. 11 pzp – po Państwa stronie istnieje obowiązek w terminie
3 dni od dnia przekazania niniejszej informacji przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Brak złożenia stosownych dokumentów lub oświadczeń do dnia 17.11.2017r. skutkować będzie
wykluczeniem z postępowania w oparciu o dyspozycję art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp po uprzednim
wezwaniu przez Zamawiającego do uzupełnienia dokumentu.
Oświadczenie lub dokumenty należy przesłać/przedłożyć w formie pisemnej i musi być podpisane przez
osobę uprawnioną.
Joanna Motyl-Żechowicz
Dyrektor

