
 
Warszawa, dnia 23.01.2023 r. 

Protokół 
z otwarcia ofert w dniu 23.01.2023 r. o godz. 10:30 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu 
Finansowo-Księgowego dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz 19 podległych lub podporządkowanych Prezesowi GUS samobilansujących jednostek służb 
statystyki publicznej.”, numer sprawy: 23/DB/PN/2022 . 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 4.238.220,71 zł brutto,  

Zestawienie ofert 
Do upływu terminu składania ofert złożono:  
(podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, cenę) 

 

 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma)  
albo imię i nazwisko 

wykonawcy,   
adres siedziby lub miejsca 

zamieszkania 

Kryterium nr 1 
Cena oferty brutto 

„C” (PLN) 

Kryterium nr 2 - „Zastępowalność kluczowego personelu” „ZP” 

Kryterium nr 3 
Zatrudnienie osoby 

niepełnosprawnej „S”  
Zatrudnienie  co najmniej 1 osoby z 

orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności, którą Wykonawca 

zobowiąże się zatrudnić do realizacji 
przedmiotu zamówienia, w wymiarze co 
najmniej ½ czasu pracy określonego w 

ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

573, z późn. zm.), przez cały okres 
trwania Umowy 
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Podkryterium nr 1 - 
Zastępowalność 

Kierownika projektu 
„ZKp” 

Zobowiązanie Wykonawcy do 
zgłoszenia Zamawiającemu 
konieczności zastąpienia 
Kierownika projektu oraz 
dostarczenia dokumentów 
potwierdzających spełnianie 
minimalnych wymagań 
Zamawiającego w zakresie 
doświadczenia: 
a) do godziny 10:00 rano 

następnego dnia 
roboczego po dniu, w 
którym zaistnieje 
konieczność zastąpienia, 

b) do godziny 10:00 rano 
drugiego dnia po dniu, w 
którym zaistnieje 
konieczność zastąpienia, 

c) po godzinnie 10:00 rano 
drugiego dnia po dniu, w 
którym zaistnieje 
konieczność zastąpienia 

Podkryterium nr 2 - 
Zastępowalność Inżyniera 

projektu „ZIp”  
Zobowiązanie Wykonawcy do 
zgłoszenia Zamawiającemu 
konieczności zastąpienia 
Inżyniera projektu oraz 
dostarczenia dokumentów 
potwierdzających spełnianie 
minimalnych wymagań 
Zamawiającego  w zakresie 
doświadczenia: 
a) do godziny 10:00 rano 

następnego dnia 
roboczego po dniu, w 
którym zaistnieje 
konieczność zastąpienia, 

b) do godziny 10:00 rano 
drugiego dnia po dniu, w 
którym zaistnieje 
konieczność zastąpienia, 

c) po godzinnie 10:00 rano 
drugiego dnia po dniu, w 
którym zaistnieje 
konieczność zastąpienia.  

Podkryterium nr 3 - 
Zastępowalność Specjalisty IT 

„ZSIT” 
Zobowiązanie Wykonawcy do 
zgłoszenia Zamawiającemu 
konieczności zastąpienia 
Specjalisty IT oraz dostarczenia 
dokumentów potwierdzających 
spełnianie minimalnych 
wymagań Zamawiającego  w 
zakresie doświadczenia: 
a) do godziny 10:00 rano 

następnego dnia roboczego 
po dniu, w którym 
zaistnieje konieczność 
zastąpienia, 

b) do godziny 10:00 rano 
drugiego dnia po dniu, w 
którym zaistnieje 
konieczność zastąpienia, 

c) po godzinnie 10:00 rano 
drugiego dnia po dniu, w 
którym zaistnieje 
konieczność zastąpienia. 

          



 
Imię i Nazwisko Funkcja Podpis Imię i Nazwisko Funkcja Podpis 

Marzena Brzychcy  przewodnicząca praca stacjonarna Robert Rońda członek praca stacjonarna 

Agnieszka Jagoda sekretarz praca zdalna Rafał Smoczyński członek praca zdalna 

Bartosz Wielądek sekretarz praca zdalna Piotr Sztuczka członek praca zdalna 

Klaudia Strojek członek praca zdalna Beata Hoffman członek praca zdalna 

Katarzyna Ślusarczyk członek praca stacjonarna Adrianna Gadamska członek praca zdalna 

Wojciech Modzelewski członek praca stacjonarna Wiesław Strzelecki członek praca stacjonarna 

Renata Czajkowska członek praca zdalna Piotr Dukat członek praca stacjonarna 

Damian Żach członek praca zdalna Jacek Sznejder członek praca stacjonarna 

Dominika Kwas członek praca zdalna    

 


