Maciej Jabłoński
Dyrektor Generalny Urzędu
Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

DBA-2/240-56/2016

Dotyczy:

Warszawa, 12 stycznia 2017 r.

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
przygotowanie zaprojektowanie i wdrożenie internetowej platformy
e-learningowej oraz szkoleń e-learningowych dotyczących zmów
przetargowych dla pracowników administracji publicznej”

Informacja z otwarcia ofert
Zamawiający informuje, iż w dniu 10 stycznia 2017 r. o godz. 14:30 dokonano czynności
otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu, w trakcie którego odczytano informacje
dotyczące:
kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
w wysokości 330 280,80 zł brutto, przy czym kwota 258 280,80 zł brutto jest
przeznaczona na stworzenie, wdrożenie platformy i szkoleń e-learningowych oraz
obsługę techniczną i hosting do końca 2017 roku,
 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także ceny,
upustu, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach
– informacja zawarta w Załączniku Nr 1 do niniejszego pisma.
-

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z zapisami pkt 1.3 Lit B Części II SIWZ, wszyscy
Wykonawcy, którzy złożyli oferty są zobowiązani do przekazania oświadczenia
o przynależności (wzór oświadczenia Załącznik Nr 4 do SIWZ) lub braku przynależności
(wzór oświadczenia Załącznik Nr 4A do SIWZ) do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych - w terminie 3 dni od
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego niniejszej informacji z otwarcia ofert.

Dyrektor Generalny Urzędu
Maciej Jabłoński

Załączniki:
- Załącznik nr 1 (zestawienie złożonych ofert)
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Załącznik Nr 1

oznaczenie sprawy DBA-2/240-56/2016

Numer oferty

Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych*

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Całkowite
wynagrodzenie
brutto (zł)
(Cmax)

Cena ryczałtowa za
wykonanie przedmiotu
zamówienia w zakresie
zaprojektowania,
wdrożenia i
przygotowania platformy
(Cp)

1

GroMar Sp. z o.o.
ul. Tuszyńska 98
93-305 Łódź

219 354,08 zł

142 884,92 zł

62 346,24 zł

14 122,92 zł

Brak informacji

zgodnie
z SIWZ

196 722,00 zł

136 899,00 zł

30 123,00 zł

29 700,00 zł

tak

zgodnie
z SIWZ

186 500,00 zł

87 500,00 zł

66 000,00 zł

33 000,00 zł

tak

zgodnie
z SIWZ

315 076,80 zł

216 856,80 zł

61 920,00 zł

36 300,00 zł

tak

zgodnie
z SIWZ

216 972,00 zł

94 095,00 zł

68 634,00 zł

54 243,00 zł

tak

zgodnie
z SIWZ

2

3

4

5

Smart Education
International
Sp. z o. o.
ul. Pańska 73
00-834 Warszawa
Asseco Data Systems
S.A.
ul. Żwirki i Wigury
15
81-387 Gdynia
4 System Polska
Sp. z o.o.
ul. Bohaterów
Westerplatte 30
65- 034 Zielona Góra
TOMMOROW Sp. z
o.o. ul. Brzeska 2
03-737 Warszawa

………………………………
(podpis osoby sporządzającej protokół)
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

Wynagrodzenie za
realizację usługi
wsparcia technicznego
beneficjentów i
administratorów brutto
(zł) (Cwt)

Wynagrodzenie za
realizację usługi
hostingu do końca
trwania umowy
brutto (zł) (Ch)

Kryteria społeczne
do zespołu projektowego
zaangażuje/nie
zaangażuje co najmniej
jedną osobę
z niepełnosprawnością /
osobę bezrobotną

Warunki płatności*

………………………..……………………………………………
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)
tel.: 22 556 01 29 < fax: 22 826 20 30
bdg@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

