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INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT 

 

BZP.242.10.2019.ML - Zakup i wdrożenie nowoczesnej Platformy Multiportalowej, 

umożliwiającej tworzenie nieograniczonej ilości portali internetowych oraz 

Intranetu w określonych modułach. 

 

 

Działając w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tj. DZ. U. z 2018 r., poz. 1986  ze zm.) Uniwersytet Wrocławski jako 

Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert złożonych w przedmiotowym 

postępowaniu, które odbyło się w dn. 19 sierpnia 2019 r. o godz. 11:00  w Biurze 

Zamówień Publicznych UWr  

 

 

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę : 

                  5 239 999,99 zł brutto 

2. Do upływu wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły 3  oferty, złożone przez 

Wykonawców zgodnie z tabelą w poniższym Załączniku do Informacji z otwarcia ofert.  

     Termin realizacji zamówienia, warunki płatności – zgodnie z  SIWZ i Wzorem umowy. 

 

 

 

 

Biuro Zamówień Publicznych 
Kierownik 

mgr inż. Marzena Latuszek 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Postępowanie nr  BZP.242.10.2019.ML – Załącznik do Informacji z otwarcia ofert 
 
 

 

 

 
Nr 

oferty 

 
Wykonawca 

nazwa/adres 
 

 
Cena (C) 

 
  
 

waga 50%  
 

(zł  brutto)  

 
Okres gwarancji  

i wsparcia 
technicznego (G) 

  
waga 10% 

 
(mies.) 

Czasy reakcji i rozwiązania zgłoszeń awarii lub usterki 
(T) 

- waga – 10% 

Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób 
wyznaczonych do realizacji zamówienia (D) – 

waga 30% 
Rodzaj priorytetu Czas reakcji Czas rozwiązania   

zgłoszenia awarii 

lub usterki 

Ilość osób    
wyznaczonych 
do realizacji zamówienia, 
pełniących  funkcję 
„Kierownika Zespołu 
Wdrożeniowego” 

Ilość osób wyznaczonych 
do realizacji zamówienia, 
pełniących  funkcję 
„Specjalisty ds. Wdrożeń”. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. OPTeam S.A. 
 
Tajęcina 113 

36-002 Jasionka,  

 

  

 

 

4 390 000,00 

 

 

 

36 

 

Priorytet Krytyczny: …………1………….. 

(ilość pełnych godzin 
roboczych) 

……………11……….. 

(ilość pełnych godzin 

roboczych) 

 

 

5 

 

 

 

11 

 Priorytet Wysoki: …………7………….. 
(ilość pełnych godzin 

roboczych) 

…………  23………….. 
(ilość pełnych godzin 

roboczych) 

Priorytet Normalny: …………15………….. 

(ilość pełnych godzin 

roboczych) 

……… 7……….. 

(ilość pełnych dni 

roboczych) 

Priorytet Niski: ………31-24…….. 

(ilość pełnych godzin 

roboczych) 

…………..14…………… 

(ilość pełnych dni 

roboczych) 

2. 

BETACOM S.A. 

ul. Połczyńska 31A 

01-377 Warszawa 

 
 

4 661 700,00 

 

 

 

36 

 

Priorytet Krytyczny: …………1………….. 

(ilość pełnych godzin 

roboczych) 

……………11……….. 

(ilość pełnych godzin 

roboczych) 

 
 

6 

 

 
 

13 

 Priorytet Wysoki: …………7………….. 

(ilość pełnych godzin 

roboczych) 

…………  23………….. 

(ilość pełnych godzin 

roboczych) 

Priorytet Normalny: …………15………….. 

(ilość pełnych godzin 

roboczych) 

……… 7……….. 

(ilość pełnych dni 

roboczych) 

Priorytet Niski: ………31…….. 

(ilość pełnych godzin 
roboczych) 

…………..14…………… 

(ilość pełnych dni 
roboczych) 

3. 
BONASOFT Spółka 
z ograniczona 

odpowiedzialnością 
Spółka 
Komandytowa. 
Bierutowska 57-59 

51-317 Wrocław 

 
 

3 936 000,00 

 

 

 

36 

 

Priorytet Krytyczny: …………1………….. 

(ilość pełnych godzin 

roboczych) 

……………11……….. 

(ilość pełnych godzin 

roboczych) 

 
 

Tajemnica 

przedsiębiorstwa 

 

 
 

Tajemnica 

przedsiębiorstwa 

 
Priorytet Wysoki: …………7………….. 

(ilość pełnych godzin 

roboczych) 

…………  23………….. 

(ilość pełnych godzin 

roboczych) 

Priorytet Normalny: …………15………….. 

(ilość pełnych godzin 

roboczych) 

……… 7……….. 

(ilość pełnych dni 

roboczych) 

Priorytet Niski: ………31…….. 
(ilość pełnych godzin 

roboczych) 

…………..14…………… 
(ilość pełnych dni 

roboczych) 


