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TARNOWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA 

Siedziba i biuro stowarzyszenia: ul. Wałowa 2/12, 33-100 Tarnów 

adres do korespondencji: Rynek 7, 33-100 Tarnów  

www.lot.tarnow.pl        e-mail: lottot@wp.pl 

KRS: 0000380404,   NIP: 8733246592,   REGON: 121867751 

___________________________________________________________________________ 

Zamawiający – Tarnowska Organizacja Turystyczna 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na zadanie pn.  
„Stworzenie i dostawa portalu internetowego oraz aplikacji mobilnej, na których będą prezentowane treści 

związane z realizacją projektu pn. „Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego „Trasy 
Rowerowe Pogórza”” 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny sprawy): 1/2020/RPOWM 
 

 
Tarnów, 27 kwietnia 2020 r.  

 
 

I N F O R M A C J A 
z otwarcia ofert 

 
 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843  – dalej ustawa Pzp) Zamawiający – Tarnowska Organizacja Turystyczna 
informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  
na realizację zadania pn. „Stworzenie i dostawa portalu internetowego oraz aplikacji mobilnej, na 
których będą prezentowane treści związane z realizacją projektu pn. „Zintegrowany produkt 
turystyczny Subregionu Tarnowskiego „Trasy Rowerowe Pogórza””: 

 
1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 170.000,00 zł brutto. 
2. Następujący Wykonawcy złożyli oferty w terminie do 24.04.2020 r., do godz. 11:00 - zbiorcze 

zestawienie ofert: 
 

Oferta nr 1: 
1) Nazwa wykonawcy: Pro Multimedia Patryk Filipek, ul. Szkolna 2/18, 41-250 Czeladź 
2) Cena za wykonanie zadania: 93 540,00 zł brutto 
3) Termin wykonania zamówienia: zgodnie z rozdziałem IV SIWZ, tj. do dnia 20 sierpnia 2020 roku 

dni od podpisania umowy 
4) Okres gwarancji na dostarczony System wynosi - 12 miesięcy 
5) Okres Gwarancji dodatkowej na dostarczony System wynosi - 2 lata 
6) Warunki płatności – zgodnie ze wzorem umowy, tj. 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 
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Oferta nr 2: 

1) Nazwa wykonawcy: Scharmach Consulting Paweł Scharmach, al. Armii Krajowej 20, 83-200 
Starogard Gdański 

2) Cena za wykonanie zadania: 16 990,00 zł brutto 
3) Termin wykonania zamówienia: zgodnie z rozdziałem IV SIWZ, tj. do dnia 20 sierpnia 2020 roku 

dni od podpisania umowy 
4) Okres gwarancji na dostarczony System wynosi - 12 miesięcy 
5) Okres Gwarancji dodatkowej na dostarczony System wynosi - 5 lat 
6) Warunki płatności – zgodnie ze wzorem umowy, tj. 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 
 
 
Oferta nr 3: 

1) Nazwa wykonawcy: Evertop Sp. z o.o., ul. Długa 1-3, 41-506 Chorzów 
2) Cena za wykonanie zadania: 119 802,00  zł brutto 
3) Termin wykonania zamówienia: zgodnie z rozdziałem IV SIWZ, tj. do dnia 20 sierpnia 2020 roku 

dni od podpisania umowy 
4) Okres gwarancji na dostarczony System wynosi - 12 miesięcy 
5) Okres Gwarancji dodatkowej na dostarczony System wynosi - 2 lata 
6) Warunki płatności – zgodnie ze wzorem umowy, tj. 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 
 
 

Oferta nr 4: 
1) Nazwa wykonawcy: Vavatech sp. z o.o., ul. Oleśnicka 21, 02-548 Warszawa 
2) Cena za wykonanie zadania: 163 000,00 zł brutto 
3) Termin wykonania zamówienia: zgodnie z rozdziałem IV SIWZ, tj. do dnia 20 sierpnia 2020                                            

roku dni od podpisania umowy 
4) Okres gwarancji na dostarczony System wynosi - 12 miesięcy 
5) Okres Gwarancji dodatkowej na dostarczony System wynosi - 2 Lata 
6) Warunki płatności – zgodnie ze wzorem umowy, tj. 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 
 
 

Oferta nr 5: 
1) Nazwa wykonawcy: Amistad sp. z o.o., Plac na Groblach 8/2, 31-101 Kraków 
2) Cena za wykonanie zadania: 159 371,10 zł brutto 
3) Termin wykonania zamówienia: zgodnie z rozdziałem IV SIWZ, tj. do dnia 20 sierpnia 2020 roku 

dni od podpisania umowy 
4) Okres gwarancji na dostarczony System wynosi - 12 miesięcy 
5) Okres Gwarancji dodatkowej na dostarczony System wynosi - 2 lata 
6) Warunki płatności – zgodnie ze wzorem umowy, tj. 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 
 
 

Oferta nr 6: 
1) Nazwa wykonawcy: AUDIOTOUR sp. z o.o., Pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów  
2) Cena za wykonanie zadania: 137 000,00 zł brutto, 
3) Termin wykonania zamówienia: zgodnie z rozdziałem IV SIWZ, tj. do dnia 20 sierpnia 2020 roku 
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dni od podpisania umowy 
4) Okres gwarancji na dostarczony System wynosi - 12 miesięcy. 
5) Okres Gwarancji dodatkowej na dostarczony System wynosi - 2 lata 
6) Warunki płatności – zgodnie ze wzorem umowy, tj. 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 
 
 

Oferta nr 7: 
1) Nazwa wykonawcy: Lions Public Relations Sp. z o.o., ul. gen. Romana Abrahama 2B/33, 03-982 

Warszawa 
2) Cena za wykonanie zadania: 147 000,00 zł brutto 
3) Termin wykonania zamówienia: zgodnie z rozdziałem IV SIWZ, tj. do dnia 20 sierpnia 2020 roku 

dni od podpisania umowy 
4) Okres gwarancji na dostarczony System wynosi - 12 miesięcy 
5) Okres Gwarancji dodatkowej na dostarczony System wynosi - 2 lata 
6) Warunki płatności – zgodnie ze wzorem umowy, tj. 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 
 
 
Oferta nr 8: 

1) Nazwa wykonawcy: Materna Communications Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 28 A, 02-661 
Warszawa 

2) Cena za wykonanie zadania: 374 459,00 zł brutto 
3) Termin wykonania zamówienia: zgodnie z rozdziałem IV SIWZ, tj. do dnia 20 sierpnia 2020 roku 

dni od podpisania umowy 
4) Okres gwarancji na dostarczony System wynosi - 12 miesięcy 
5) Okres Gwarancji dodatkowej na dostarczony System wynosi - 2 lata 
6) Warunki płatności – zgodnie ze wzorem umowy, tj. 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 
 
 
Oferta nr 9: 

1) Nazwa wykonawcy: BPROG sp. z o.o. 
2) Cena za wykonanie zadania: 202 703,39 zł brutto 
3) Termin wykonania zamówienia: zgodnie z rozdziałem IV SIWZ, tj. do dnia 20 sierpnia 2020 roku 

dni od podpisania umowy 
4) Okres gwarancji na dostarczony System wynosi - 12 miesięcy 
5) Okres Gwarancji dodatkowej na dostarczony System wynosi - 2 lata 
6) Warunki płatności – zgodnie ze wzorem umowy, tj. 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 
 
 
Oferta nr 10: 

1) Nazwa wykonawcy: M-STUDIO Mirosław Dryla, ul. Krzyska 26R, 33-100 Tarnów 
2) Cena za wykonanie zadania: 138 990,00 zł brutto 
3) Termin wykonania zamówienia: zgodnie z rozdziałem IV SIWZ, tj. do dnia 20 sierpnia 2020 roku 

dni od podpisania umowy 
4) Okres gwarancji na dostarczony System wynosi - 12 miesięcy 
5) Okres Gwarancji dodatkowej na dostarczony System wynosi - 1 rok 
6) Warunki płatności – zgodnie ze wzorem umowy, tj. 30 dni od daty otrzymania przez 
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Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 
 
 

Oferta nr 11: 
1) Nazwa wykonawcy: Windroos Polska Renata Szydłowska, ul. M. Kopernika 9/40, 05-827 

Grodzisk Mazowiecki 
2) Cena za wykonanie zadania: 159 900,00 zł brutto 
3) Termin wykonania zamówienia: zgodnie z rozdziałem IV SIWZ, tj. do dnia 20 sierpnia 2020 roku 

dni od podpisania umowy 
4) Okres gwarancji na dostarczony System wynosi - 12 miesięcy 
5) Okres Gwarancji dodatkowej na dostarczony System wynosi - 2 lata 
6) Warunki płatności – zgodnie ze wzorem umowy, tj. 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 
 
 

Oferta nr 12: 
1) Nazwa wykonawcy: WEBimpuls Sp. z o.o., ul. Sportowa 12/2, 33-100 Tarnów 
2) Cena za wykonanie zadania: 295 200,00 zł brutto 
3) Termin wykonania zamówienia: zgodnie z rozdziałem IV SIWZ, tj. do dnia 20 sierpnia 2020 roku 

dni od podpisania umowy 
4) Okres gwarancji na dostarczony System wynosi -12 miesięcy. 
5) Okres Gwarancji dodatkowej na dostarczony System wynosi - 2 lata 
6) Warunki płatności – zgodnie ze wzorem umowy, tj. 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 
 
 
Oferta nr 13: 

1) Nazwa wykonawcy: SM32 Studio Marek Mucharski, ul. Grapa 10, 34-200 Żywiec  
2) Cena za wykonanie zadania: 136 554,60 zł brutto 
3) Termin wykonania zamówienia: zgodnie z rozdziałem IV SIWZ, tj. do dnia 20 sierpnia 2020 roku 

dni od podpisania umowy 
4) Okres gwarancji na dostarczony System wynosi - 12 miesięcy 
5) Okres Gwarancji dodatkowej na dostarczony System wynosi - 2 lata 
6) Warunki płatności – zgodnie ze wzorem umowy, tj. 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 
 
 
Oferta nr 14: 

1) Nazwa wykonawcy: Toucan Systems sp. z o.o., ul. Bernarda Chrzanowskiego 11, 80-278 Gdańsk 
2) Cena za wykonanie zadania: 575 787,60 zł brutto, 
3) Termin wykonania zamówienia: zgodnie z rozdziałem IV SIWZ, tj. do dnia 20 sierpnia 2020 roku 

dni od podpisania umowy 
4) Okres gwarancji na dostarczony System wynosi - 12 miesięcy. 
5) Okres Gwarancji dodatkowej na dostarczony System wynosi - 2 lata 
6) Warunki płatności – zgodnie ze wzorem umowy, tj. 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 
 
 
 
 



 

Strona 5 z 5 
 

Oferta nr 15: 
1) Nazwa wykonawcy: Altconnect sp. z o.o., ul. Słowackiego 33-37, 33-100 Tarnów 
2) Cena za wykonanie zadania: 246 000,00 zł brutto 
3) Termin wykonania zamówienia: zgodnie z rozdziałem IV SIWZ, tj. do dnia 20 sierpnia 2020 roku 

dni od podpisania umowy 
4) Okres gwarancji na dostarczony System wynosi - 12 miesięcy 
5) Okres Gwarancji dodatkowej na dostarczony System wynosi - 2 lata 
6) Warunki płatności – zgodnie ze wzorem umowy, tj. 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 
 
 
 
Jednocześnie Zamawiający przypomina, że na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca 
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa  
w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu (oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
 z oryginałem), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 
nr 4 do SIWZ. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1) Strona internetowa Zamawiającego 
2) aa. 


