Dźwierzuty dn. 12.06.2018 r.

RI-ZP.271.9.2018

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm., dalej: „ustawa”),
Zamawiający w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.:
Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji
systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych, digitalizacja i
udostępnienie zasobów informacji przestrzennej oraz modernizacja strony WWW z
dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego w ramach projektu pn. „Nowa
jakość usług publicznych - informatyzacja gminy Dźwierzuty” realizowanego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1
Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług
publicznych.
zamieszcza informacje dotyczące:
1. Na realizację przedmiotowego zamówienia. Zamawiający zamierza przeznaczyć
kwotę 875.391,00 zł brutto ( słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta
dziewięćdziesiąt jeden zł.), w tym na:
Cześć I zamówienia: 539.355,00 zł brutto;
Część II zamówienia: 275.151,00 zł brutto;
Część III zamówienia: 42.435,00 zł brutto;
Część IV zamówienia: 18.450,00 zł brutto;
2. Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 12 czerwca 2018 r. do godziny 10:00
złożono 4 oferty:
na część I Zamówienia złożono 1 ofertę;
na część II Zamówienia złożono 1 ofertę;
na część III Zamówienia złożono 1 ofertę;
na część IV Zamówienia złożono 1 ofertę.

2.1.
Część
I
Zamówienia:
Dostawa
Licencji
i
wdrożenie
oprogramiowania,
przeprowadzenie
modernizacji
systemów
dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych oraz digitalizacja i
udostępnienie zasobów informacji przestrzennej:

Nr
oferty

1

Firma (nazwa) lub
nazwisko oraz adres
wykonawcy

Cena
oferty
brutto

Okres gwarancji
na przedmiot
umowy

ZETO PROJEKT Sp. z o.o.
524 226,00
ul. Pieniężnego 15, 10-003
PLN
Olsztyn

60 miesięcy

2.2 Część II Zamówienia: Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego:

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub
nazwisko oraz adres
wykonawcy

1

DECSOFT Spółka Akcyjna,
Al. Jerozolimskie 179, 02222 Warszawa, Budynek
Blue Office I, poziom +2

Cena oferty
brutto

269 971,47
PLN

Okres
gwarancji na
sprzęt
informatyczny
36 miesięcy

2.3 Część III Zamówienia: Dostawa sprzętu informatycznego na wyposażenie
stanowiska kancelaryjnego:
Nr
oferty

Firma (nazwa) lub
nazwisko oraz adres
wykonawcy

Cena
oferty
brutto

1

DKS Sp. z o.o. ul.
Energetyczna 15, 80-180
Kowale

23 442,57
PLN

Okres gwarancji
na sprzęt
informatyczny
60 miesięcy

2.4 Część IV Zamówienia: Modernizacja strony WWW do standardów WAG 2.0. :
Nr
oferty

Firma (nazwa) lub
nazwisko oraz adres
wykonawcy

Cena
oferty
brutto

1

CONCEPT Intermedia
Marek Jagodziński, ul.
Wodociągowa 18A, 87-100
Toruń

11 950,00
PLN

Okres gwarancji
na przedmiot
umowy
60 miesięcy

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w

art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy: „Jeżeli koniec terminu do
wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa
dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy”.
Wójt Gminy Dźwierzuty
/-/
Marianna Bogusława Szydlik

