
 

                           

 

PAO/X/MS/61/2019 

Warszawa, 18 czerwca 2019 r. 

 
Wykonawcy  

 (znak zamówienia: 9/usł./2019) 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie, wykonanie 

i utrzymanie systemu informatycznego Kwalifikator  (znak postępowania: 9/usł./2019).   

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 

W dniu 17 czerwca 2019 r. o godz. 12:00 nastąpiło jawne otwarcie ofert złożonych w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie 
systemu informatycznego Kwalifikator. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia – 250 000,00 zł brutto 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, w wyznaczonym terminie złożono 5 ofert, na jawnym 
otwarciu ofert odczytano:  

Nr 
ofert 

Firma oraz adres 
wykonawcy 

Termin realizacji 
Etapu I i II 

Przedłużone Usługi 
Hostingu i Utrzymania 
i Usługa Rozwoju oraz 

przedłużona 
Gwarancja 

 

Czas 
naprawy 

Awarii 

Cena oferty 
brutto 

PLN 

1 

Evertop Sp. z 
o.o. 

ul. Długa 1-3 
41-506 

Chorzów 

Etap I w terminie 
45 dni od daty 

zawarcia Umowy 
Etap II w 

terminie 20 dni 
od daty 

zakończenia I 
Etapu 

 

48 miesięcznej 
Usługi Hostingu i 

Utrzymania dla 
systemu 

informatycznego 
Kwalifikator oraz 

udzielenie 48 
miesięcznej 

Gwarancji na ww. 
system, a także 
zaoferowanie w 
ramach  Usługi 
Rozwoju 240 

roboczogodzin 

dla 
poważnej 
awarii 
systemu 
120 minut.   
dla mniej 
poważnego 
błędu 8 
godzin   

 

119 000,00 

2 

Medway sp. z 
o.o. 

ul. Chartowo 5 
61-245 Poznań 

Etap I w terminie 
45 dni od daty 

zawarcia Umowy 
Etap II w 

terminie 20 dni 
od daty 

24miesięcznej Usługi 
Hostingu i 

Utrzymania dla 
systemu 

informatycznego 
Kwalifikator oraz 

dla 
poważnej 
awarii 
systemu 
240 minut.   

117 973,00 



 
zakończenia I 

Etapu 
 

udzielenie 24 
miesięcznej 

Gwarancji na ww. 
system, a także 
zaoferowanie w 
ramach  Usługi 

Rozwoju 80 
roboczogodzin 

dla mniej 
poważnego 
błędu 8 
godzin   

 

3 

Vavatech Sp. z 
o.o. 

ul. Olesińska 21 
02-548 

Warszawa 

Etap I w terminie 
45 dni od daty 

zawarcia Umowy 
Etap II w 

terminie 20 dni 
od daty 

zakończenia I 
Etapu 

 

48 miesięcznej 
Usługi Hostingu i 

Utrzymania dla 
systemu 

informatycznego 
Kwalifikator oraz 

udzielenie 48 
miesięcznej 

Gwarancji na ww. 
system, a także 
zaoferowanie w 
ramach  Usługi 
Rozwoju 240 

roboczogodzin 

dla 
poważnej 
awarii 
systemu 
120 minut.   
dla mniej 
poważnego 
błędu 8 
godzin   

 

183 762,00 

4 
Net PC Sp. z o.o. 
Ul. Gradowa 11 
80-802 Gdańsk 

Etap I w terminie 
45 dni od daty 

zawarcia Umowy 
Etap II w 

terminie 20 dni 
od daty 

zakończenia I 
Etapu 

 

30 miesięcznej 
Usługi Hostingu i 

Utrzymania dla 
systemu 

informatycznego 
Kwalifikator oraz 

udzielenie 30 
miesięcznej 

Gwarancji na ww. 
system, a także 
zaoferowanie w 
ramach  Usługi 
Rozwoju 120 

roboczogodzin 

dla 
poważnej 
awarii 
systemu 
120 minut.   
dla mniej 
poważnego 
błędu 8 
godzin   

 

209 047,00 

5 

Aspello Sp. z o.o. 
ul. 

Technologiczna 
2 

45-839 Opole 

Etap I w terminie 
45 dni od daty 

zawarcia Umowy 
Etap II w 

terminie 20 dni 
od daty 

zakończenia I 
Etapu 

 

48 miesięcznej 
Usługi Hostingu i 

Utrzymania dla 
systemu 

informatycznego 
Kwalifikator oraz 

udzielenie 48 
miesięcznej 

Gwarancji na ww. 
system, a także 
zaoferowanie w 
ramach  Usługi 
Rozwoju 240 

roboczogodzin 

dla 
poważnej 
awarii 
systemu 
120 minut.   
dla mniej 
poważnego 
błędu 8 
godzin   

 

207 378,00 

Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności jak w ogłoszeniu o zamówieni 



 
Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności jak w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
 
 


