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II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.  
Projekt jest realizowany przez Urząd Zamówień Publicznych w partnerstwie z Ministerstwem Cyfryzacji. 
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Warszawa, 17 października 2019 r. 

 

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu  

na budowę Platformy e-Zamówienia oraz usługi Inżyniera Kontraktu 

Składającym się z dwóch części: 

1. Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Platformy e-Zamówienia wraz z usługą nadzoru 

autorskiego nad eksploatacją Platformy e-Zamówienia w okresie stabilizacji oraz usługą 

utrzymania przez okres 12 miesięcy. 

2. Świadczenie usług doradztwa i wsparcia dla Zamawiającego w trakcie wykonywania umów na 

„Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Platformy e-Zamówienia wraz z usługą nadzoru 

autorskiego nad eksploatacją Platformy e-Zamówienia w okresie stabilizacji oraz usługą 

utrzymania przez okres 12 miesięcy” oraz na „Audyt bezpieczeństwa”. 

 

Zamawiający – Urząd Zamówień Publicznych działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843.), informuje że:  

1. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części I zamówienia wynosi: 
21 612 031,00 zł brutto 

2. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części II zamówienia wynosi: 
1 968 000,00 zł brutto 

3.  w postępowaniu na realizację części I zamówienia wpłynęły 3 oferty: 
 

Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy Informacje o cenie zawarte w ofercie 

Oferta nr 1  
 

European Dynamics Konsorcjum składające 
się z: 
European Dynamics Luxembourg SA (Lider 
konsorcjum)  
Jean Engling 12 – L-1466 Luksemburg 
 i  
European Dynamics SA (Partner 
konsorcjum) 
Kifissias 209 & Arkadiou – GR-15124 Ateny, 
Grecja 

Cena oferty brutto za realizację całego 
zamówienia: 
11 989 700,00 zł 
 
Dodatkowe informacje o cenie zawarte w 
ofercie wykonawcy: 

„Powyższe ceny nie zawierają podatku VAT. 
Wykonawca informuje Zamawiającego, że 
wybór przedmiotowej oferty spowoduje 
powstanie obowiązku podatkowego w 
zakresie podatku VAT instytucji zamawiającej 
w Polsce (obecnie 23%), zgodnie z 
obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
podatku od towarów i usług.” 
 

Oferta nr 2 Portal PZP Sp. z o.o.  
ul. P. Bardowskiego 4 
35-005 Rzeszów 

Cena oferty brutto za realizację całego 
zamówienia: 
23 496 690,00 zł 
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Oferta nr 3 Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. 
Aleje Jerozolimskie 179 
02-222 Warszawa 

Cena oferty brutto za realizację całego 
zamówienia: 
28 167 000,00 zł 

 

4. w postępowaniu na realizację części II zamówienia wpłynęła 1 oferta: 
 

Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy Informacje o cenie zawarte w ofercie 

Oferta nr 4  CA Consulting S.A. 
Aleje Jerozolimskie 81 
02-001 Warszawa 

Cena oferty brutto za realizację całego 
zamówienia: 
2 639 229,45 zł 

 

5. Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności dla każdej części postępowania 
zostały określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

WAŻNE 

W terminie 3 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji, wykonawca zobowiązany jest do 

przekazania Zamawiającemu informacji o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 1g (dla części I) i załącznik nr 2g (dla części II) do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia  

o przynależności do grupy kapitałowej wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą  do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
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Sebastian Szaładziński 
Dyrektor Generalny  
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