MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU ul. Staroś cińska 1, 82-200 Malbork
www.zamek.malbork.pl

INFORMACJA z sesji otwarcia ofert
złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. Opracowanie i udostępnianie systemu oprowadzania audiowizualnego z

aplikacją na urządzenia mobilne w Muzeum Zamkowym w Malborku i Zamku w Kwidzynie znak sprawy ZP.2611.9.2019.bm

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 4.270.560,00 zł
brutto.
W wyznaczonym terminie tj. do dnia 17 października 2019 r. do godziny 09:00 wpłynęły 2 oferty.
Poniżej zbiorcze zestawienie informacji odczytanych podczas sesji otwarcia ofert.
Nr
oferty

1.

2.

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Lider Konsorcjum:
MOVITECH Sp. z o.o. ul. Zawiła 61,
30-390 Kraków
Członek Konsorcjum:
MOVITECH L.Marzec, R.Pityński
S.J. ul. Zawiła 61, 30-390 Kraków

Digiservice Sp. z o.o.
ul. Kabaretowa 21
01-942 Warszawa

Cena
brutto

3.996.024,00 zł

4.110.414,00 zł

Termin
wykonania

Czas
wprowadzenia
zmian (dotyczy
kryterium nr 2)

24 miesiące od
dnia podpisania
umowy lub do
wyczerpania
kwoty określonej
umową.

Na pisemne żądanie

24 miesiące od
dnia podpisania
umowy lub do
wyczerpania
kwoty określonej
umową.

Na pisemne żądanie

Zamawiającego,
Wykonawca dokona
wprowadzenia zmian
w terminie 4 dni
kalendarzowych
godzin.

Zamawiającego,
Wykonawca dokona
wprowadzenia zmian
w terminie 4 dni
kalendarzowych
godzin.

Warunki
płatności
Zgodnie z
treścią
wzoru
umowy.

Zgodnie z
treścią
wzoru
umowy.

UWAGA ! :
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 uPzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w niniejszym postępowaniu. W załączeniu Wzór oświadczenia.
Pobierz: Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (doc.)
Informację zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 17.10.2019r.

