CIS-WAZ.271.3.2020

Warszawa, dnia 03.06.2020r.
Informacja z otwarcia ofert
w przetargu nieograniczonym: CIS-WAZ.271.3.2020

„Dostawa licencji Systemu Bazodanowego dla nieograniczonej liczby użytkowników, w celu uzupełnienia stanu
posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania, na potrzeby projektu Otwarte dane plus”
Otwarcie ofert odbyło się w dnia 03.06.2020r. o godzinie 13:00.
Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 784 002,00 zł.
Przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 03.06.2020r. do godz. 09:00 złożono 3 oferty.
Oferta nr 1
Crayon Poland Sp. z o.o.

Nazwa Wykonawcy:

ul. Marszałkowska 126/134
00-008 Warszawa

Cena oferty brutto PLN:

597 617,64

Termin realizacji zamówienia:

10 dni od daty podpisania umowy

Organizacja i przeprowadzenie w
Warszawie dwudniowych bezpłatnych warsztatów
z zaawansowanej administracji dostarczonym
Systemem Bazodanowym, przeznaczonych dla 2
administratorów, trwających łącznie 16 godzin
lekcyjnych (45 minut każda) wraz z noclegiem
i wyżywieniem dla 2 osób:

Tak

Dostarczenie 2 (dwóch) różnych książek w języku
angielskim lub polskim, dostępnych na rynku
wydawniczym (oryginalne wydanie papierowe) o
tematyce: zaawansowana administracja
dostarczonym Systemem Bazodanowym;
konfiguracja, monitorowanie, strojenie wydajności
dostarczonego Systemu Bazodanowego:
Warunki płatności:

Tak

Zgodnie z warunkami w SIWZ

Oferta nr 2
Nazwa Wykonawcy:

A.P.N. PROMISE S.A.
ul. Domaniewska 44a
02-672 Warszawa

Cena oferty brutto PLN:

1 056 786,48

Termin realizacji zamówienia:

10 dni od daty podpisania umowy

Organizacja i przeprowadzenie w
Warszawie dwudniowych bezpłatnych warsztatów
z zaawansowanej administracji dostarczonym
Systemem Bazodanowym, przeznaczonych dla 2
administratorów, trwających łącznie 16 godzin
lekcyjnych (45 minut każda) wraz z noclegiem
i wyżywieniem dla 2 osób:

Tak

str. 1

Dostarczenie 2 (dwóch) różnych książek w języku
angielskim lub polskim, dostępnych na rynku
wydawniczym (oryginalne wydanie papierowe) o
Tak
tematyce: zaawansowana administracja
dostarczonym Systemem Bazodanowym; konfiguracja,
monitorowanie, strojenie wydajności dostarczonego
Systemu Bazodanowego:
Warunki płatności:

Zgodnie z warunkami w SIWZ

Oferta nr 3
Nazwa Wykonawcy:

Integrated Solutions sp. z o.o.
ul. M. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa

Cena oferty brutto PLN:

641 897,64

Termin realizacji zamówienia:

10 dni od daty podpisania umowy

Organizacja i przeprowadzenie w Warszawie
dwudniowych bezpłatnych warsztatów z
zaawansowanej administracji dostarczonym
Systemem Bazodanowym, przeznaczonych dla 2
administratorów, trwających łącznie 16 godzin
lekcyjnych (45 minut każda) wraz z noclegiem
i wyżywieniem dla 2 osób:

Tak

Dostarczenie 2 (dwóch) różnych książek w języku
angielskim lub polskim, dostępnych na rynku
wydawniczym (oryginalne wydanie papierowe) o
Tak
tematyce: zaawansowana administracja
dostarczonym Systemem Bazodanowym; konfiguracja,
monitorowanie, strojenie wydajności dostarczonego
Systemu Bazodanowego:
Warunki płatności:

Zgodnie z warunkami w SIWZ

Sporządziła Anna Woźniak-Gać
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