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Warszawa, dn. 13 września 2016r. 
Adm-290/584/16       

INFORMACJA  

Z OTWARCIA OFERT PRZETARGOWYCH 

 

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

(Dz. U. z 2015r. poz.2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020) Wojewódzki Sąd Administracyjny w 

Warszawie, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: „Zakup urządzeń bezpieczeństwa z 3 letnim rozszerzonym wsparciem 

technicznym” SPRAWA – WSA-ZP-11/2016, przekazuje niezwłocznie informacje uzyskane podczas 

otwarcia ofert. 

 Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia i która wynosi 122 000 zł, w tym na dostawę urządzeń 80 000 zł, 

 w wyznaczonym terminie tj. do dnia 25 października 2016 r. do godz. 1100 wpłynęła 1 oferta, 

 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena oferty 

Pozostałe informacje zawarte w ofercie  

wydajność 
szyfrowania VPN 

IPSec [Sz]  

przepustowość zapory 
[Pr]           

pojemność 
przestrzeni do 

magazynowania 
danych [Po] 

lokalizacja szkolenia  

1 
UpWare Sp. z o.o.  
ul. Iłżecka 26,  
02-135 Warszawa 

120 457,59 zł 8Gbps 7Gbps 120GB SSD Warszawa 

 ofert złożonych po terminie nie stwierdzono, 

 dostawa urządzeń nastąpi w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty podpisania umowy. 

 zapłata wynagrodzenia zgodnie § 7 ust. 2 ogólnych warunków umowy. 

 

Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 

internetowej powyższej informacji, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dn. 16 lutego 2017 r o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. z 2015 r, poz. 184, 1618, 1634). Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi 

Załącznik Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
                Piotr Kosicki  

     /-/ 
Piotr Kosicki 

st. spec. ds. zam. publicznych 
(podpis na oryginale) 


