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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Serwis serwerów 
Itanium dla platformy UNIX”, postępowanie nr TZ/271/72/20. 

 

 

Informacja z otwarcia ofert 

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przedstawia informację z 

publicznego otwarcia ofert w przedmiotowym postepowaniu, które odbyło się w dniu 

28.01.2021 r. w siedzibie Zamawiającego (ul. Szamocka 3,5, 01-748 Warszawa). 

W dniu 28.01.2021 r. o godz. 13:00 przystąpiono do sesji  jawnego otwarcia ofert. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert sekretarz komisji podał kwotę, jaką Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 1 094 749,20 zł (słownie: jeden 

milion dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści dziewięć złotych 20/100). 

Według informacji widniejących w miniPortalu do upływu terminu składania ofert, tj. do 

dnia 28.01.2021 r. do godz. 10:00, wpłynęły cztery oferty, co obrazuje poniższa informacja 

pobrana z miniPortalu: 
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Jednakże z przyczyn obiektywnie niezależnych od Zamawiającego z uwagi na zaistniały błąd 

techniczny platformy teleinformatycznej ePUAP, Zamawiający nie mógł dokonać przesłania 

złożonych ofert ze skrzynki ogólnej ZUS z platformy ePUAP - na skrzynkę dedykowaną dla 

zamówień publicznych, co warunkuje możliwość dokonania czynności otwarcia ofert. 

Wobec powyższego Zamawiający nie mógł dokonać otwarcia ofert o wyznaczonej godzinie i 

w tym stanie rzeczy sesja otwarcia ofert została zawieszona, do czasu ustania problemów 

technicznych platformy ePUAP, tj. usunięcia błędu przez administratora platformy ePUAP i 

udostępnienia na skrzynce ZP wszystkich ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.  

Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o ustaniu ww. problemów technicznych i 

udostępnieniu na skrzynce ZP wszystkich ofert złożonych w wymaganym terminie w 

przedmiotowym postępowaniu, dokonano wznowienia sesji otwarcia ofert, co nastąpiło 

jeszcze w dniu 28.01.2021 r. o godz. 16:20. 
 
 

Przystępując  do otwarcia ofert, odczytano informacje określone art. 86 ust. 4 ustawy Pzp  
 

W przedmiotowym postępowaniu złożono cztery oferty przed upływem wyznaczonego 

terminu: 
 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

Cena oferty 

w PLN brutto 

Termin 

realizacji 

przedmiotu 

zamówienia 

Warunki 

płatności 

1 

ENGAVE S.A. 

ul. Czarodzieja nr 16, 

03-116 Warszawa 

 

434 386,80 

 

Zgodnie z SIWZ 

 

Zgodnie z SIWZ 
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2. 

NIVER Sp. z o. o. 

ul. Cementowa 12B,  

91-859 Łódź 

 

773 984,88 

 

Zgodnie z SIWZ 

 

Zgodnie z SIWZ 

3. 

COMTEGRA S.A. 

ul. Puławska  474, 

02-884 Warszawa 

 

 

845 925,12 

 

Zgodnie z SIWZ 

 

Zgodnie z SIWZ 

4. 

IT SOLUTION FACTOR  

Sp. z o.o. 

ul. Popularna  4/6, 

02-473 Warszawa 

 

516 157,20 

 

Zgodnie z SIWZ 

 

Zgodnie z SIWZ 
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