
 

Nr spr. ZZP.271.23.2018          Opoczno, 13.11.2018r. 
 
 

 

  
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 
Dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. 
„Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, uruchomienie e-usług publicznych” w 
zakresie 3 zadań: 

Zadanie nr 1.  Dostawa i wdrożenie Portalu Miejskiego wraz z systemem e-usług 
Zadanie nr 2. Dostawa i wdrożenie szyny usług 
Zadanie nr 3. Utworzenie punktu potwierdzania profilu zaufanego 
w ramach projektu pn. „Platforma Open Opoczno – samoobsługowy portal mieszkańca” 

 
Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. 
z 2018r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający - Gmina Opoczno, ul. Staromiejska 6 przekazuje 
informację z otwarcia ofert, które odbyło się 13.11.2018r. o godz. 1215. 
1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę:  
Zadanie 1 – 490.000,00 zł brutto. 
Zadanie 2 – 114.007,00 zł brutto 
Zadanie 3 – `40.000,00 zł brutto. 
2. Do upływu terminu składania ofert tj. 13.11.2018r., do godz. 12.00 w siedzibie 
Zamawiającego złożono 3 oferty. 
3. Zestawienie ofert: 
 
Zadanie nr 1.  Dostawa i wdrożenie Portalu Miejskiego wraz z systemem e-usług 
 

Nr  
Nazwa i adres Wykonawcy 

Ceny ofertowa 
brutto zł 

Okres 
gwarancji 

( II kryterium) 

Termin 
wykonania 
zamówienia  

 
      Warunki 

płatności 

1 
  e-MSI Sp. z o.o, 
  ul. Stablewskiego 47/2N 
  60-213 Poznań 

571.950,00 zł 36 miesięcy 

 
Od daty 

podpisania 
umowy do 

28.12.2018r.  

 
Zgodnie ze  

SIWZ i  
projektem 

umowy. 
 

2 
  e-Instytucja.pl  Sp. z o.o. 
  ul. Marszałkowska 58 
  00-545 Warszawa 

420.000,00 zł 48 miesięcy 

 
Od daty 

podpisania 
umowy do 

28.12.2018r 
 

 
Zgodnie ze  

SIWZ i  
projektem 

umowy. 

3 
 ZAKŁAD  
ELEKTRONICZNEJ  
TECHNIKI 

510.450,00 zł 36 miesięcy 
Od daty 

podpisania 
umowy do 

 
Zgodnie ze  

SIWZ i  



 

OBLICZENIOWEJ 
„ZETO” Sp. z o.o.   
ul. Diamentowa 2, 
20-447  Lublin 

28.12.2018r 
 

projektem 
umowy. 

 
 
Zadanie nr 2. Dostawa i wdrożenie szyny usług 
 

Nr  
Nazwa i adres Wykonawcy 

Ceny ofertowa 
brutto zł 

Okres 
gwarancji 

( II kryterium) 

Termin 
wykonania 
zamówienia  

 
      Warunki 

płatności 

2 
  e-Instytucja.pl  Sp. z o.o. 
  ul. Marszałkowska 58 
  00-545 Warszawa 

85.000,00 zł 48 miesięcy 

Od daty 
podpisania 
umowy do 

28.12.2018r 

 
Zgodnie ze  

SIWZ i  
projektem 

umowy. 

3 

 ZAKŁAD 
ELEKTRONICZNEJ 
TECHNIKI 
OBLICZENIOWEJ 
„ZETO” Sp. z o.o.   
ul. Diamentowa 2, 
20-447  Lublin 

116.850,00 zł 36 miesięcy 

Od daty 
podpisania 
umowy do 

28.12.2018r 

 
Zgodnie ze 

 SIWZ i 
projektem 
umowy. 

 
 
Zadanie nr 3. Utworzenie punktu potwierdzania profilu zaufanego 

 

Nr  
Nazwa i adres Wykonawcy 

Ceny ofertowa 
brutto zł 

Termin wykonania 
zamówienia 

( II kryterium) 

 
      Warunki 

płatności 

2 
  e-Instytucja.pl  Sp. z o.o. 
  ul. Marszałkowska 58 
  00-545 Warszawa 

20.000,00 zł 
Od daty 

podpisania umowy 
do 27.12.2018r 

 
Zgodnie ze 

 SIWZ i 
projektem 
umowy. 

3 

  ZAKŁAD 
ELEKTRONICZNEJ 
TECHNIKI 
OBLICZENIOWEJ „ZETO” 
Sp. z o.o.  ul. Diamentowa 
2,20-447  Lublin 

43.050,00 zł  
Od daty 

podpisania umowy 
do 21.12.2018r 

 
Zgodnie ze  

SIWZ i  
projektem 

umowy. 

 
 
3. Zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na 
stronie internetowej powyższej informacji zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 



 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp – w formie pisemnej z oryginalnym podpisem osoby 
uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 
jednocześnie przedstawić dowody, że powiązania z tymi Wykonawcami nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 

                                                                                                               
 Do wiadomości:                                                                                                        
- Strona internetowa www.bip.opoczno.pl                              
- a/a 

 

 

Z up. Burmistrza 
/…/ Anna Zięba    

 
Z-ca Burmistrza 

 
 
 

 

   

http://www.bip.opoczno.pl/

