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Oferowana cena
brutto w zł

Oferowany czas reakcji serwisu:
W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego 
awarii systemu Wykonawca którego serwisant 

przystąpi do naprawy systemu SAP:

- w ciągu 60 minut od zgłoszenia awarii,
lub

- w ciągu 120 minut od zgłoszenia awarii.
lub

- w ciągu 180 minut od zgłoszenia awarii.

Oferowana cena
brutto w zł

Oferowany czas reakcji serwisu:
W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego 
awarii systemu Wykonawca którego serwisant 

przystąpi do naprawy systemu SAP:

- w ciągu 60 minut od zgłoszenia awarii,
lub

- w ciągu 120 minut od zgłoszenia awarii.
lub

- w ciągu 180 minut od zgłoszenia awarii.

Oferowana cena
brutto w zł

Oferowany czas reakcji serwisu:
W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego 
awarii systemu Wykonawca którego serwisant 

przystąpi do naprawy systemu SAP:

- w ciągu 60 minut od zgłoszenia awarii,
lub

- w ciągu 120 minut od zgłoszenia awarii.
lub

- w ciągu 180 minut od zgłoszenia awarii.

89 790,00
w ciągu 60 minut

od zgłoszenia awarii
76 193,43

w ciągu 60 minut
od zgłoszenia awarii

108 966,32
w ciągu 120 minut

od zgłoszenia awarii
135 718,06

Warunki płatności - ustalone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (60 dni, licząc od dnia doręczenia prawidłowo - pod względem merytorycznym i formalnym, wystawionej faktury 
VAT do siedziby Zamawiającego).

IST Integracja Systemów Teletechnicznych
Sp. z o. o.

ul. Krahelskiej 7
40-285 Katowice

3

Kwota przeznaczona 
na sfinansowanie 

zamówienia

NUKLID Sp. z o. o.
ul. Sosnowa 7
44-203 Rybnik

ASPAR Sp. z o. o.
ul. Karpacka 22

43-300 Bielsko Biała

Uwaga! 
Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Wzór oświadczenia zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

otwarcie ofert:   07.04.2020 r. godz. 10.30              
składanie ofert: 07.04.2020 r. godz. 10.00    
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Przetarg nieograniczony na: Usługi prowadzenia kons erwacji, serwisowania systemu wczesnego wykrywania pożaru, d źwiękowego systemu ostrzegawczego, urz ądzeń do 
wykrywania gazu.
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