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Warszawa, dn. 22.04.2020 r.

BDG.WZP.261.5.2020/ES

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dot. postępowania: 8/MODERNIZACJA SERWEROWNI/PN/20

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający informuje, że w dniu 22.04.2020 r. o godzinie 11:00 odbyło się 
otwarcie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację 
serwerowni w budynku Urzędu do spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie.

Na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający przeznaczył 1 400 000,00 zł brutto.

W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

Numer 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy

Łączna ryczałtowa 
cena oferty brutto

(PLN)
Termin realizacji

Okres gwarancji na 
roboty budowlane i 

materiały

1.
FAST GROUP Sp. z o.o.
00-391 Warszawa 
Al. 3 Maja 12

2 335 708,50 60 dni 48 miesięcy

2.
ITwares Sp. z o.o.
ul. Sarmacka 10b/19
02-972 Warszawa

1 442 790,00 60 dni 48 miesięcy

3.
CPD System Sp. z o.o. 
ul. Skorupki 13
05-220 Zielonka

1 512 900,00 30 dni 48 miesięcy

4. 

Konsorcjum:
Fectum S.A. - Lider
ul. Okólna 43A/43B lok. 301
05-270 Marki
P.H.U. Paweł Ozdarski - Partner
Gąski, ul. Leśna 29
04-400 Ciechanów

1 180 800,00 30 dni 48 miesięcy

Ponadto, zgodnie z zapisami pkt 7.5. SIWZ, Zamawiający przekazuje wzór oświadczenia 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu ww. oświadczenie. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dokument, o którym mowa powyżej, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 
lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126, ze zm.) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
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zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia zmienionego rozporządzeniem 
Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. (Dz.U. 2018 r. poz. 1993), 
składany jest: 

1) w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub 
oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem – gdy Wykonawca składa odpowiednio 
dokument lub oświadczenie z zastosowaniem środków komunikacji elektronicznej (postać 
elektroniczna), 

2) w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem – gdy Wykonawca składa 
odpowiednio dokument lub oświadczenie bez zastosowania środków komunikacji elektronicznej 
(postać papierowa). 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem: 
1) elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa w pkt  8.4., składanego z 

zastosowaniem środków komunikacji elektronicznej (postać elektroniczna), następuje przy użyciu 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego, 

2) następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci 
papierowej, własnoręcznym podpisem. 

W przypadku składania dokumentów:

- w postaci dokumentu elektronicznego - dokument należy przekazać za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres e-mail: zamowienia.publiczne@udsc.gov.pl.

- w postaci papierowej – dokument należy złożyć w obiekcie Zamawiającego przy ul. Taborowej 33 w 
Warszawie w godz. 08.30 – 14.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr 22 60-145-14.

jeżeli w niniejszej korespondencji podała Pani/Pan swoje dane osobowe to szczegółowe informacje dotyczące ich 
przetwarzania dostępne są na stronie administratora danych: www.udsc.gov.pl/rodo
if you provided your personal data in this correspondence, detailed information on their processing is available on the found on 
the personal data administrator's website: www.udsc.gov.pl/rodo

mailto:zamowienia.publiczne@udsc.gov.pl
http://www.udsc.gov.pl/rodo
http://www.udsc.gov.pl/rodo
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Urząd do Spraw Cudzoziemców
ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa
Adres do korespondencji:
ul. Taborowa 33
02-699 Warszawa

O Ś W I A D C Z E N I E1

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Oświadczam, iż Wykonawca ………………….……………………………………………………….…………………………………………. 

nie należy/należy2 do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369) z innymi Wykonawcami, wskazanymi 

w informacji zamieszczonej przez Zamawiającego na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp na stronie 

internetowej, którzy w terminie złożyli oferty w postępowaniu pn.: „Modernizacja serwerowni w budynku 

Urzędu do spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie” znak sprawy: 8/MODERNIZACJA 

SERWEROWNI/PN/203.

..........................., dnia .....................                                               ………………..…….…………………………………
                         miejscowość                                                                       Podpis osoby (osób) upoważnionej 

 

1 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców
2 Niepotrzebne skreślić
3 W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty lub informacje 
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu do występowania w imieniu 
wykonawcy
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