Ogłoszenie nr 500010596-N-2018 z dnia 15-01-2018 r.
Powiat Oleśnicki z siedzibą w Oleśnicy: „Dostawa licencji wraz z wdrożeniem
zaawansowanych e-Usług powiatowych oraz udostępnienie zasobów geodezyjnych w ramach
projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa nr
2. „Technologie informacyjno-komunikacyjne”, działanie 2.1 „E-usługi publiczne”,
poddziałanie 2.1.1 „E-usługi publiczne– konkursy horyzontalne” Projekt RPDS.02.01.01-020015/16.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 599057-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Oleśnicki z siedzibą w Oleśnicy, Krajowy numer identyfikacyjny 93193469600000,
ul. ul. J. Słowackiego 10, 56400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel.
713 140 107, e-mail zamowienia@powiat-olesnicki.pl, faks 713 140 110.
Adres strony internetowej (url): www.powiat-olesnicki.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Dostawa licencji wraz z wdrożeniem zaawansowanych e-Usług powiatowych oraz
udostępnienie zasobów geodezyjnych w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług
publicznych w powiecie oleśnickim”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.272.1.7.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:
I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji wraz z wdrożeniem w ramach projektu
„Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim” realizowanych w 2

częściach: Część 1 zamówienia: system uzgadniania dokumentacji projektowej dla PODGiK
obejmuje: - zakup licencji wsparcia procesów elektronicznego uzgadniania dokumentacji
projektowej, który posiada: a) moduł udostępniania zasobów geodezyjno-kartograficznych b)
moduł weryfikacji posiadania nieruchomości przez podmiot lub osobę c) moduł dostępu do
danych Rejestru Cen i Wyceny Nieruchomości d) moduł dostępu branż związanych z GESUT
do danych mapowych PODGiK - Wdrożenie systemu - Szkolenie użytkowników Część 2
zamówienia: system budżetowy obejmuje: - Zakup licencji systemu budżetowego, który
posiada: a) Moduł budżetowo-sprawozdawczy b) Moduł Sprawozdawczości budżetowej i
finansowej c) Moduł Wieloletnia prognoza finansowa d) Moduł Analiza płynności finansowej
e) Moduł umowy - Wdrożenie systemu - Szkolenie użytkowników 1. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia w poszczególnych częściach
zawarte są w załącznikach do niniejszej SIWZ: • Opis przedmiotu zamówienia –załącznik nr
1 • Wzór umowy - załączniki nr 6
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 48613000-8
Dodatkowe kody CPV: 48612000-1, 48442000-8, 72268000-1, 72263000-6, 72262000-9,
80511000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: : system uzgadniania dokumentacji projektowej dla PODGiK
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 108770
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Geomatyka- Kraków s. c.
Email wykonawcy: biuro@geonmatyka-krakow.pl

Adres pocztowy: ul. Mała Góra 30, 30-864 Kraków
Kod pocztowy: 30-864
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 110400
Oferta z najniższą ceną/kosztem 110400
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 110400
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: system budżetowy
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
na część II zamówienia ( system budżetowy) nie została złożona żadna oferta Zgodnie z art.
93 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Pzp, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia,
jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Jeżeli zamawiający dopuścił
możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o
udzielenie zamówienia przepis art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp stosuje się odpowiednio.
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI
BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O
CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

