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Warszawa, dnia 17 kwietnia 2020 r.
Do wiadomości publicznei

lnformacja o ofertach zlożonych W postępowaniu
DoĘczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Ębie przetargu nieograniczonego pn.
Dostawa licencji/ subslcrypcji na oprogramowania dla Biura Rzecznika Praw Dziecka wraz z
zapewnieniem wsparcia oprogramowania ogłoszonego w BZP w dniu 9 l(u)ietia 2020r.@nr 530735N-2020

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 roku Prawo zamówien
publicznych zawiadarniam, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w Ębie
przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji/ subslcrypcji na oprogrąmowania dla Biura Rzecznika
Praw Dzieckawraz z
LP

Nazwa i adres ll/ykonawcy

Cena ofertowa brutto

Termin

60%

dostawy 20oń

D datlrow

e

fłtlcj orwlrnści

oprograłnowania 20oń

1)edytor tekstu spełniający co
najmniej minimalną
funkcj onaln ośÓ r ozw iązania

online opisaną w

oPZ

Z)arkusz kalkulacyjny
spełniający co najmniej

I

SoftwareOne Polska Sp.
zo.o. ul. Marszałkowska
142,00-061 Warszawa

270010,00 zł

3 dni

minimalną funkcjonalnośó
rozwiązania online opisaną w

OPZ
3

)oprogramowanie do obsługi

poczĘ elektronicznej

spełniające co najmniej

minimalną funkcjonalnośó
rozwiązania online opisaną w

oPZ 4)obsługa jęzaka
polskiego, angielskiego,
rosyjskiego

2.

Crayon Poland Sp. z o.o.
ul. Marszałkowska
126/134 00-008

Warszawa

Ż42985,64 zł

7 dni

1)edflor tekstu spełniający co
najmniej minimalną
funkcj o naln ośÓ r ozw iązania
online opisaną w oPZ
2)arkusz kalkulacyjny
spełniający co najmniej

minimalną funkcjonalnośó
roz:wiązania online opisaną w

oPz

3)oprogramowanie do obsfugi
poczty elektronicznej
spełniające co najmniej

minimalną funkcjonalność
rozwiązania online opisaną w

oPZ 4)obsfugajęzyka
polskiego, angielskiego,
rosyjskiego
1)edytor tekstu spełniający co

najmniej minimalną
funkcj onaln ośó r ozw iązania

online opisaną w

oPZ

Z)arkusz kalkulacyjny
spełniający co najmniej

inimalną funkcj onalnośó
rozwiązania online opisaną w

m
ą

J

Eximo Project Sp. zo.o.
ul. poznańska

3l, 85-129

264 634,50 zł

Bydgoszcz

3 dni

robocze

OPZ
3)oprogramowanie do obsfugi
poczty elektronicznej
spełniaj ące co najmniej

minimalną funkcjonalnośó
rozwiązania online opisaną w

oPZ 4)obsługa języka
polskiego, angielskiego,
rosyjskiego
l)edytor tekstu spełniający co
najmniej minimalną
funkcj onalność rozwiązania

online opisaną w

oPZ

Z)arkusz kalkulacyjny
spełniaj ący co najmniej

4.

P&P Solutions Sp. zo.o.
ul. Kazimierza Pułaskiego
76,05-510 KostancinJeziorna

minimalną funkcj onalność
rozwiązania online opisaną w
259 000,00 zł

3 dni

OPZ
3)oprogramowanie do obsługi
poczry- elektronicznej

spełniaj ące co najmniej

minimalną funkcjonalnośó
tozwiązania online opisaną w

oPZ 4)obsługajęzyka
polskiego, angielskiego,
rosyjskiego

Zgodnie z treściąart. 24 ust. 11 Ustawy ,,Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania
informacji, o któĘ mowa w art. 51 ust. |a, art' 57 ust. 1 lub ań. 60d ust. l, albo od zamieszczeniana

2

stronie internetowej informacji,

o

której mowa

w art. 86 ust. 5,

przekazuje zamavłiającemu

oświadczenie o przynależności lub braku przynaleŻnoścido tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w ust. l pkt23' Wraz ze złożeniemoświadczenia, wykonawcamoŻe przedstawió dowody, że

powiązania

z

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o

udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załączniknr 6 do SIWZ.
Jednocześnie stosownie do art. 86 ust. 5 pkt' 1 ustawy Pzp informuję,
przeznaczyó na sfinansowanie zamówienia kwotę 258 300'00 zŁotych

Dvgto'.

iż Zamawiający

Generatny
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.Justaną Sokołowską

3

zamierza

