Poznań, 22 października 2020 r.

Informacja z otwarcia ofert Nr sprawy PZP/Nr 06/PN/20
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert na zakup oprogramowania do obsługi
kadr/płac/księgowości wraz z wdrożeniem i udzieleniem licencji na użytkowanie.
Dnia 22.10.2020 roku komisja przetargowa dokonała publicznego otwarcia złożonych ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na zakup oprogramowania do obsługi kadr/płac/księgowości wraz z wdrożeniem
i udzieleniem licencji na użytkowanie.
W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę:

Of.

1

Nazwa i adres wykonawcy

Konsorcjum firm:
Destiny Software Sp. z o.o.
ul. Dekoracyjna 3b lok.4
65-115 Zielona Góra
eZOZ Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 1 lok. 12
65-204 Zielona Góra

Wartość netto

Wartość brutto

Pomoc
techniczna

341 463,41

420 000,00

15 godzin

Warunki gwarancji:
Strony ustalają, że w ramach Wynagrodzenia Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji na okres
trwania umowy od daty podpisania Protokołu Odbioru Wdrożenia. Gwarancja obejmuje zapewnienie
Wykonawcy, że System spełnia wymogi powszechnie obowiązującego prawa oraz wymogi jakościowe
i techniczne określone w Projekcie Wdrożenia, Instrukcji Obsługi oraz, że będzie zgodny
ze środowiskiem Zamawiającego i innymi wymogami określonymi w Projekcie Wdrożenia i Umowie,
a w szczególności obejmuje bieżący serwis, usuwanie awarii i błędów zgłoszonych przez
Zamawiającego lub samodzielnie zauważonych przez Wykonawcę, a także udostępnianie aktualizacji
Systemu w celu zapewnienia jego zgodności z powszechnie obowiązującym prawem. Wykonawca
zobowiązuje się do świadczenia Gwarancji w sposób zapobiegający utracie jakichkolwiek danych.
W przypadku, gdy wykonanie usługi wiąże się z ryzykiem utraty lub uszkodzenia danych, Wykonawca
zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonywania usługi
a Zamawiający musi wykonać kopię danych.

Usunięcie wady w okresie trwania Gwarancji następuje na wyłączny koszt Wykonawcy. Wszystkie
koszty związane z usunięciem wady, w szczególności koszty serwisu, transportu i naprawy obciążają
Wykonawcę. Gwarancja obejmuje zakres funkcjonalny Systemu realizowany i modyfikowany przez
zespół Wykonawcy, nie obejmuje zaś modyfikacji dokonywanych przez Zamawiającego bez zgody
Wykonawcy.

Kwota jaką zamierzamy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Wartość netto
Wartość brutto

349 593,50 zł
430 000,00 zł

Termin płatności: Zamawiający zobowiązuje się do regulowania należności za otrzymane dostawy
towaru przelewem, na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia
faktury w siedzibie Zamawiającego. Raty ryczałtowe miesięczne za usługę w okresie 48 miesięcy,
termin płatności za każdy miesiąc przypadający po 20 – tym dniu każdego miesiąca
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