Warszawa, dnia 25 lutego 2021 r.

CUS/ZP/8/2020; nr TED: 2020/S 255-641662
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostarczenie i wdrożenie Części I podsystemu koordynacji i
monitoringu usług opiekuńczych w środowisku wraz z usługami serwisu gwarancyjnego w ramach implementacji Systemu „EOpieka”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843, ze zm.), informuje, że w dniu 25 lutego 2021 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego - Centrum Usług
Społecznych „Społeczna Warszawa”, ul. Skaryszewska 3, 03-802 Warszawa, dokonano czynności otwarcia ofert w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostarczenie i wdrożenie Części I podsystemu koordynacji i monitoringu usług opiekuńczych w
środowisku wraz z usługami serwisu gwarancyjnego w ramach implementacji Systemu „E-Opieka” (nr postępowania: CUS/ZP/8/2020)

Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 6 630 041,39 PLN brutto.
Zestawienie złożonych ofert
Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:

L
p
.

Nazwa (firma) Wykonawcy
i adres

Cena oferty (brutto w
PLN)

Dodatkowy okres
gwarancji
(miesiące)

Netpower S.A.

1. Adres: ul. Pokorna 2/U2

4 387 146,53

Zespół - dodatkowe osoby
oddelegowane do realizacji
zamówienia

Dodatkowe kwalifikacje
osób skierowanych do
realizacji zamówienia

Kierownik Projektu

----------------------

Programista Backend

----------------------

Kierownik Projektu

Kierownik Projektu

Termin
wykonania
zamówienia

Warunki
płatności

Wykonawcy
przyjmują
termin
realizacji od
dnia
podpisania
umowy do
dnia 31
października
2022 r.

Wykonawcy
przyjmują
warunki
płatności
określone we
wzorze
umowy
stanowiącej
załącznik nr
9 do SIWZ

60

00-199 Warszawa

Konsorcjum:
S&T Services Polska
Sp. z o.o. – lider
konsorcjum adres:
ul. Postępu 21D,
02-676 Warszawa

2.

2 078 663,10

60

ABAKUS Systemy
Teleinformatyczne
sp. z o. o. – członek
konsorcjum adres:
ul. Działowej 8a,
43-300 Bielsko-Biała

Programista Backend

Architekt Systemów

Kierownik Projektu

Kierownik Projektu

Programista Backend

Architekt Systemów

Sygnity S.A.

3.

adres: ul. Postępu 17B,
02-676 Warszawa

6 999 960,00

60

Zamawiający informuję, że zgodnie z Częścią IV ust. 8 SIWZ, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodne ze wzorem stanowiącym
Załącznik nr 4 do SIWZ.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

(-) Marta Sadurska
dyrektor
Centrum Usług Społecznych
„Społeczna Warszawa”

