Projekt RPMP.02.01.02-12-0966/17: Cyfryzacja archiwalnych danych meteorologicznych gromadzonych na ziemiach Małopolski
od XIX do połowy XX wieku.
Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Oznaczenie sprawy:WZP-262-18/2020
_____________________________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 16 czerwca 2020 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U.
z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający informuje:
1. W dniu 15 czerwca 2020 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego na jawnym posiedzeniu Komisji
Przetargowej dokonano otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym na podstawie art. 39 powołanej ustawy w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie
zadania pn.: „Usługa digitalizacji zbioru XIX i XX-wiecznych rękopisów realizowana na potrzeby projektu
HISTKLIM polegająca na wykonaniu digitalizacji około 15 000 (+/- 1%) stron ze zbioru rękopisów
stanowiących przedmiot projektu „Cyfryzacja archiwalnych danych meteorologicznych gromadzonych
na ziemiach Małopolski od XIX do połowy XX wieku, realizowana w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowa
Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”.
2. Sesja otwarcia ofert była nagrywana i transmitowana on-line, a transmisja on-line była dostępna poprzez
link zamieszczony na stronie internetowej, gdzie jest też zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia, zgodnie z informacją na ten temat podaną wcześniej przez Zamawiającego.
3. Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył, ogółem brutto: 159 644,63 zł (PLN), w tym:
1) Zamówienie podstawowe - kwotę brutto: 104 644,25 zł (PLN);
2) Zamówienie w ramach „prawa opcji” - kwotę brutto: 55 000,38 zł (PLN).
4. W terminie określonym do złożenia oferty tj. do dnia 15.06.2020 r. do godz. 10:00 złożono: 4 oferty.
5. Kryteria oceny ofert: cena brutto – waga kryterium 100%.
6. Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w w/w postępowaniu:
Nr
oferty
1

2

3

4

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy
Mikrofilm-Service Jerzy M. Buczek
ul. Krótka 1
05-090 Raszyn
Digital-Center Sp. z o.o.
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las
SCIENTIFIC®S.A.
ul. Puszczyka 9
02-785 Warszawa
ArchiDoc S.A
ul. Niedźwiedziniec 10
41-506 Chorzów

Cena brutto oferty w PLN

112 545,00

51 229,50

19 065,00

39 667,50
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