
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Dostawy

Budowa jednolitego, elektronicznego systemu obsługi klientów RCS Sp. z o.o. w Lubinie wraz z
e-portalem i aplikacja mobilną - ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE.

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: REGIONALNE CENTRUM SPORTOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390934223

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: ul. Odrodzenia 28 B

1.5.2.) Miejscowość: Lubin

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 768460828

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: joanna.sadzikowska@rcslubin.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rcslubin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

podmiot prawa handlowego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

działalność obiektów sportowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:
Budowa jednolitego, elektronicznego systemu obsługi klientów RCS Sp. z o.o. w Lubinie wraz z
e-portalem i aplikacja mobilną - ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE.

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4a15ba48-ca7e-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00079730/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2021-06-11 08:42

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Nie
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2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

3.2.) Numer referencyjny: 4-RCS-2021

3.3.) Rodzaj zamówienia
Dostawy

3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Budowa jednolitego, elektronicznego systemu obsługi klientów RCS Sp. z o.o. w Lubinie wraz z
e-portalem i aplikacja mobilną - ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE o sprzęt wykazany z
Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) - niezbędnego do realizacji zamówienia
podstawowego.

3.10.) Główny kod CPV: 48810000-9 - Systemy informacyjne

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy
w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia
z wolnej ręki:
Zamówienie zostało udzielone w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, a
zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ.
Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia (jest
zgodne z opisem zamówienia podstawowego) oraz nie przewyższa kwoty 50% zamówienia
podstawowego. Zostanie udzielone dotychczasowemu Wykonawcy przed upływem 3 lat.

4.3.) Identyfikator wcześniejszego postępowania lub konkursu:
548431-N-2020

SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY

5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:

5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w
przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy
pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): TT Soft Sp. z o.o.

5.1.2.) Ulica: Przemysłowa 9A

5.1.3.) Miejscowość: Rzeszów

5.1.4.) Kod pocztowy: 35-105

5.1.5.) Województwo: podkarpackie

5.1.6.) Kraj: Polska
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