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Warszawa, 5 stycznia 2021 r. 

znak sprawy: BAF.260.16.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
W związku z otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
opracowanie koncepcji systemu teleinformatycznego oraz świadczenie usług asysty 
eksperckiej związanych z realizacją projektu pn. „Zintegrowany system 
ograniczania niskiej emisji (ZONE)”, prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego, przekazuję informacje w zakresie określonym w art. 86 ust. 5 ustawy1.
1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 369 000 zł 

brutto.
2. Do 5 stycznia br., do godziny 10:00 wpłynęły oferty od następujących Wykonawców:

Nr 
oferty Nazwa i adres Wykonawcy Cena ofertowa brutto

Doświadczenie zespołu 
(na podstawie informacji 

zawartych w tabeli pn. „Wykaz 
osób skierowanych do realizacji 

zamówienia)

1
eCone Consulting sp. z o.o.
ul. Wołkowyska 17
61-132 Poznań

276 750,00 zł
w tym w zakresie:

 opracowania koncepcji 
systemu ZONE – 
55 350,00,

 świadczenia asysty 
eksperckiej – 221 400,00

Wykonawca przedstawił 
doświadczenie:
 koordynatora zespołu osób 

zdolnych do wykonania 
zamówienia,

 architekta systemowego,
 analityka biznesowego,
 specjalisty ds. ustalenia 

wymagań użytkowników.

2

Bogdan Hełmiński 
prowadzący działalność 
gospodarczą pod nazwą 
Tech Koncept Bogdan 
Hełmiński
ul. Marcelińska 61/1
60-354 Poznań

258 373,80 zł
w tym w zakresie:

 opracowania koncepcji 
systemu ZONE – 
153 373,80,

 świadczenia asysty 
eksperckiej – 105 000,00

Wykonawca przedstawił 
doświadczenie:
 koordynatora zespołu osób 

zdolnych do wykonania 
zamówienia,

 architekta systemowego,
 analityka biznesowego,
 specjalisty ds. ustalenia 

wymagań użytkowników.

1 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwana dalej 
„ustawą”.
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3

Eco5tech S.A.
ul. Filtrowa 65/45
02-055 Warszawa

300 735,00 zł
w tym w zakresie:

 opracowania koncepcji 
systemu ZONE – 
107 010,00,

 świadczenia asysty 
eksperckiej – 193 725,00

Wykonawca przedstawił 
doświadczenie:
 koordynatora zespołu osób 

zdolnych do wykonania 
zamówienia,

 architekta systemowego,
 analityka biznesowego,
 specjalisty ds. ustalenia 

wymagań użytkowników.

4
Avility sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa

303 871,50 zł
w tym w zakresie:

 opracowania koncepcji 
systemu ZONE – 
104 611,50,

 świadczenia asysty 
eksperckiej – 199 260,00

Wykonawca przedstawił 
doświadczenie:
 koordynatora zespołu osób 

zdolnych do wykonania 
zamówienia,

 architekta systemowego,
 analityka biznesowego,
 specjalisty ds. ustalenia 

wymagań użytkowników.

5

Krajowa Agencja 
Poszanowania Energii S.A.
Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa

684 000 zł
w tym w zakresie:

 opracowania koncepcji 
systemu ZONE – 
384 000,00,

 świadczenia asysty 
eksperckiej – 300 000,00

Wykonawca przedstawił 
doświadczenie:
 koordynatora zespołu osób 

zdolnych do wykonania 
zamówienia,

 architekta systemowego,
 analityka biznesowego,
 specjalisty ds. ustalenia 

wymagań użytkowników.

Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
Zamawiającego ww. informacji, są zobowiązani do przekazania Zamawiającemu 
oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (wzór wg załącznika nr 7 do SIWZ). Wraz ze 
złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Z poważaniem,
Dyrektor Biura

 Administracyjno-Finansowego
(-)

Wioleta Krzemień
 (dokument podpisany elektronicznie)
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