
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Budowa i wdrożenie portalu online do archiwizacji i sprzedaży filmów WFO wraz ze wsparciem
technicznym.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wytwórnia Filmów Oświatowych spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 101329957

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kilińskiego 210

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 93-106

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 509248834

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wfo.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfo.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.wfo.com.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa i wdrożenie portalu online do archiwizacji i sprzedaży filmów WFO wraz ze wsparciem
technicznym.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aae1c62d-eb86-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00167623/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-02 11:33

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00040302/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Budowa i wdrożenie portalu online do archiwizacji i sprzedaży filmów WFO wraz ze
wsparciem technicznym

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00124686/03

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WFO.261.2.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 190000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa i wdrożenie portalu online do archiwizacji i sprzedaży
filmów WFO wraz ze wsparciem technicznym2. Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik
nr 5 do SWZ. Zawiera on minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.
Zamawiający będzie prowadzić negocjacje z Wykonawcami m.in. w zakresie uwarunkowań
realizacyjnych.3. Zamawiający zamierza skorzystać z prawa opcji, o którym mowa w art. 441
ustawy Pzp.1) Przedmiotem opcji jest dostosowanie witryny i programu do potrzeb osób
niepełnosprawnych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.2) Termin realizacji prawa opcji przez
Zamawiającego: min. 3 lata od dnia podpisania umowy- do czasu trwania wsparcia technicznego
Wykonawcy3) Termin wykonania prawa opcji przez Wykonawcę: 90 dni od dnia otrzymania
oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji.4) Warunki realizacji prawa opcji
przez Zamawiającego określone są w Projektowanych Postanowieniach Umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania
oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
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SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Do Zamawiającego w wyznaczonym terminie na składanie ofert wpłynęły dwie oferty. Cena
Oferty, która została uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu przekracza
kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia o 108 000,00 zł. brutto.
Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty na realizację zamówienia ze względu na
niezabezpieczenie w budżecie środków w takiej wysokości. Koszt natomiast drugiej oferty
złożonej w przedmiotowym postępowaniu przekracza możliwości zwiększenia bieżących
wydatków Zamawiającego. Zamawiający do kosztów działalności operacyjnej nie jest w stanie
doliczyć tak wysokich kosztów abonamentu.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 190000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 978096,00 PLN
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