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Warszawa, dnia 23.11.2021 r. 
Znak sprawy: WZP/WI/U-332-36/21 
 
 

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu 
 
 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostosowanie i bieżącą 
obsługę Systemu Informatycznego MEWA 2.0 na potrzeby  Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2021 – 2027” (nr sprawy: WZP/WI/U-332-36/21) 

 
 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi 1.700.000,00 zł brutto. 

 
2. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2024 r. lub do wyczerpania 

całkowitej kwoty wynagrodzenia przewidzianego Umową, w zależności od tego, która z tych okoliczności 
nastąpi wcześniej. Zamawiający zakłada, że większość prac związanych z przebudową systemu powinna 
przebiegać w okresie od momentu podpisania umowy do końca maja 2022 r. Zamawiający zastrzega,  
że będzie dążył do tego by realizacja kluczowych prac związanych z przebudową systemu nastąpiła  
w terminie umożliwiającym uruchomienie go od czerwca 2022 r. 

 
3. Okres gwarancji: realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia, Projekcie umowy oraz załącznikach do Projektu umowy. 
 
4. Warunki płatności: Zamawiający należne Wykonawcy wynagrodzenie zapłaci przelewem na numer 

rachunku bankowego wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 30 dni od daty doręczenia 
Zamawiającemu faktury wystawionej na zasadach określonych powyżej. 

 
5. Wykaz złożonych ofert: 
 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres Wykonawcy 

Cena oferty 
odczytana 

w dniu otwarcia 
ofert (zł brutto) 

Doświadczenie kluczowych osób w zespole – liczba lat potwierdzona ścieżką certyfikacji  
z danej technologii: 

Dodatkowi 
programiści 
SharePoint – 
liczba osób 

Kierownik 
projektu 

Architekt ds. aplikacji – Główny Architekt 

Programista 
JavaScript 

Programiści 
SharePoint 

Doświadczenie 
programistyczne 

.NET lub 
równoważne 

Doświadczenie 
programistyczne 

SharePoint                            
lub równoważne 

01 
ISCG Sp. z o.o., ul. Al. Jerozolimskie 
178, 02-486 Warszawa 

1 665 420,00 powyżej 3 lat powyżej 5 lat powyżej 5 lat powyżej 5 lat powyżej 5 lat 3 osoby 

 
 
 
 
 

Mariusz Frankowski 
p.o. Dyrektora 
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 
/- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: 
Michał Kosior 
tel. 22 542 20 92 
fax. 22 698 31 44/57 
email: m.kosior@mazowia.eu 
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