
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Usługi wspierające proces wytwarzania i utrzymania systemów informatycznych - część nr 1 zamówienia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010978710

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-546

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@bfg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bfg.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://www.bfg.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Bankowy Fundusz Gwarancyjny

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gwarantowanie depozytów i prowadzenie przymusowej restrukturyzacji

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Umowy ramowej

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Usługi wspierające proces wytwarzania i utrzymania systemów informatycznych - część nr 1 zamówienia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dec811fc-cc7b-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00237713/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-04 15:21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027154/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Usługi wspierające proces wytwarzania i utrzymania systemów informatycznych - część nr 1 zamówienia

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00191788/01
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SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną Umowa ramowa udzielana jest w trybie podstawowym na
podstawie: art. 311 ust. 1 pkt 2 ustawy w zw. z art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DAZ/ZP/5/2022

4.3.2.) Szacunkowa maksymalna wartość umowy ramowej (bez VAT): 348488,70

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem umowy ramowej jest określenie warunków udzielania i realizacji Zamówień wykonawczych, bez
przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 313 ust. 1 ustawy Pzp, polegających na
świadczeniu przez Wykonawcę usług wspierających proces wytwarzania i utrzymania systemów informatycznych w
projektach budowy, rozwoju i utrzymania zintegrowanego systemu informatycznego Zamawiającego, poprzez
zapewnienie/oddelegowanie przez Wykonawcę specjalisty lub specjalistów z branży IT (programista, tester) spełniających
określone przez Zamawiającego w SWZ wymagania i kompetencje. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym
wymagania co do specjalistów IT, został określony w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, a
szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówień wykonawczych zostały określone w Projektowanych postanowieniach
umowy ramowej stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.
Orientacyjna i niegwarantowana liczba Roboczodni, którą planuje zamówić Zamawiający w okresie obowiązywania Umowy
ramowej wynosi 210 Roboczodni (w tym orientacyjnie: 140 Roboczodni pracy Programisty oraz 70 Roboczodni pracy
Testera).

4.5.3.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe
i wsparcia

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

72220000-3 - Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne

79610000-3 - Zapewnianie usług personelu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 337512,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 337512,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 337512,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
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7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EUVIC Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9691411637

7.3.3) Ulica: Przewozowa 32

7.3.4) Miejscowość: Gliwice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-100

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 428641,10 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
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