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Do wiadomości publicznei

lnformacja o ofertach złożonych w postępowaniu

DoĘczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Ębie przetargu nieograniczonego pn.
Dostawa licencji/ subskrypcji na oprogramowania dla Biura Rzecznika Praw Dziecka wraz z
zapewnieniem wsparcia oprogrąmowania- w dwóch częściach ogłoszonego w BZP w dniu 3 rnuca
2020r. pdłt 5l89 ] 2-N-2020, zmiana ogłoszenia z dnia 9 marca 2020 r. nr 540042454-N-2020

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 roku Prawo zamówień
publicznych zawiadamiam, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na Dostawa licencji/ subslłypcji ną oprogramowania dla Biura
Rzeczniką Praw Dziecka wraz z zapewnieniem wsparcia oprogramowania- w dwóch częściach
wpłynęły oferty:
Część l zamówienia:

Lp.
Nazwa i adres
Wykonawcy

Cena
ofertowa

brutto

Termin
dostawy

Dodatkowe fu n kcjona lności

1
Koma Nord Sp. z o.o. ul.

Łuży cka 2, 8L-537 Gdyn ia Ż32 t74,8o zł 5 dni

1 .pakiet biurowy zawiera
edytor tekstu spełniający co

najmniej minimalną
funkcj onalnośó rozwiązania

online opisaną w oPZ
Z.pakiet biurowy zavłier a

arkusz kalkulacyjny spełniający
co najmniej minimalną

funkcj onaln ość r ozw iązania
online opisaną w oPZ

3. pakiet biurowy zawiera
oprogramowanie do obsfugi

poczĘ elektronicznej
spełniające co najmniej

minimalną funkcjonalność
rozwiązania online opisaną w

OPZ

4. pakiet biurowy zapewnia
obsfugę języka polskiego,
angielskiego, rosyj skiego

2
Eximo Project Sp. z o.o. ul

Poznańska 31,85-129
215 865,00 zł 5 dni

1 .pakiet biurowy zavłieta
edytor tekstu spełniający co

najmniej minimalną



Bydgoszcz funkcj onalność rozwiązania
online opisaną w oPZ

2.pakiet biurowy zawiera
arkusz kalkulacyj ny spełniaj ący

co najmniej minimalną
funkcj onaln ośÓ r ozw ięania

online opisaną w oPZ
3. pakiet biurowy zavłiera

oprogramowanie do obsługi
pocz$ elektronicznej

spełniające co najmniej

m inim alną funkcj onalność

rozwiązania online opisaną w
OPZ

4. pakiet biurowy zapewnia
obsługę języka polskiego'
ansielskieso. rosyiskiego

Lp Nazwa i adres Wykonawcy Cena ofertowa brutto

1. Koma Nord Sp. z o'o. ul' Łużycka 2,8L-537 Gdynia 21'77L,oo zł

3
Point Sp. z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej I92O r.7A,02-366

Warszawa LL746,50 zl

Część ll zamówienia:

Zgodnie z treścią art' Ż4 ust' ].1 Ustawy ,,Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania

informacji, o której mowa w art. 51 ust. la, art. 57 ust. ]. lub art. 60d ust. 1, albo od
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje

zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej Brupy
kapitałowej, o której mowa W ust. 1 pkt 23. 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 6 do SIWZ.

Jednocześnie stosownie do art. 86 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp informuję, iż Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: na część l zamówienia-kwotę
230 000,00 złotych, na część ll zamówienia L7 000,00 złotych.
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