Wrocław, dnia 06.08.2019.
INFORMACJA
z otwarcia ofert w dniu 6 sierpnia 2019 r. złożonych w postępowaniu 
o zamówienie publiczne pt.
USŁUGA ROZBUDOWY I MODERNIZAJI SYSTEMU ZSI
nr sprawy WNP/506/PN/2019
o wartości szacunkowej poniżej 221.000 EURO 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki 
ul. Czajkowskiego 109 51-147 Wrocław

I.	Komisja przetargowa, powołana decyzją kierownika Zamawiającego (rozkazem
	dziennym Rektora - Komendanta nr 103/2019  i 151/2019 r. w składzie:

1.
 Przewodniczący Komisji
ppłk dr Marcin BIELEWICZ

2.
 Z-ca przewodniczącego
p. Dorota SZYMAŃSKA

3.
 Sekretarz
p. Barbara MĘKARSKA 

4.
5.
6. 
 Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
p. Krystian BOBKIEWICZ
st. chor. szt. Zbigniew MIKOŁAJCZYK
mjr Tomasz KOWALIK


	zebrała się w dniu 6 sierpnia 2019r. o godzinie 11:30 w siedzibie zamawiającego (siedziba Zamawiającego: Wrocław, ul. Czajkowskiego 109, bud. 7 pok. 025) w celu komisyjnego otwarcia ofert.
II.	Przewodniczący komisji powiadomił osoby uczestniczące (Wykonawców) w jawnej części otwarcia ofert o możliwości składania oświadczeń podczas całej procedury otwarcia ofert.
III.	Wykonawcy złożyli oświadczenia / nie złożyli oświadczeń przed procedurą otwarcia ofert (treść oświadczeń w załączniku do protokołu z otwarcia ofert).
IV.	Przewodniczący komisji bezpośrednio przed otwarciem ofert poinformował, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia kwotę: 
307.500,00 zł brutto.
V.	Komisja w obecności przedstawicieli Wykonawców na otwarciu ofert stwierdziła, że:
	1.	Do dnia 6 sierpnia 2019 r. do godziny 11:00 złożono 1 ofertę, w opakowaniu prawidłowo zamkniętym; 0 ofert zostało złożonych w opakowaniu uszkodzonym, lub otwartym. Do momentu otwarcia ofert wniesiono 0 ofert złożoną po terminie. 
0 ofert wycofano przed upływem terminu składania ofert. W 0 ofertach dokonano zmiany treści oferty przed upływem terminu składania ofert. 
	5.	Komisja przetargowa podała do wiadomości obecnych na otwarciu ofert nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje o cenie dla poszczególnych części zamówienia, zgodnie z niżej zamieszczonymi danymi:

Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena 
Termin
Ilość stron
oferty

1 
COMARCH POLSKA S.A,
al. Jana Pawła II 39 A,  31-864 Kraków
tel. 71/ 335 60 00
donata.wrona-wolszczak@comarch.pl
305.040,00
90 dni
7









