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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Gmina Miejska Przemyśl, działając na podstawie pkt VIII.5 Ogłoszenia o zamówieniu na Zorganizowanie i przeprowadzenie
warsztatów specjalistycznych z zakresu Safe City oraz opracowanie raportu i dokumentacji dobrych praktyk
wypracowanych podczas części warsztatowej w ramach projektu pn. „Safe City – bezpieczne miasto Przemyśl jako
element koncepcji Smart City” podaje informacje z otwarcia ofert w przetargu na usługi społeczne i inne szczególne usługi,
których wartość nie przekracza 750 000 euro prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych .
1) Przedmiotem zamówienia jest:
a) zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów specjalistycznych w tematyce Smart City i Smart Governance ze
szczególnym uwzględnieniem rozwiązań Safe City dla: pracowników Urzędu Miejskiego w Przemyślu, grupy
mieszkańców Gminy Miejskiej Przemyśl, grupy urzędników i mieszkańców innych miast. Przedmiotem zamówienia jest
również zaplanowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w formie Boot Camp Internetu Rzeczy (IoT). Podczas
warsztatów mają zostać zdiagnozowane problemy oraz wypracowane rozwiązania Smart City możliwe do wdrożenia na
terenie miasta Przemyśla. Podczas warsztatów powinny być wykorzystywane różne metody pobudzania dyskusji,
kreatywności i generowania pomysłów,
b) stworzenie raportu i dokumentacji dobrych praktyk wypracowanych podczas części warsztatowej, a także przygotowanie
dokumentacji:
 Standardy inteligentnego zarządzania dla miasta Przemyśla,
 Studium wykonalności wdrożenia koncepcji Safe City w mieście Przemyślu,
 przygotowanie pogłębionego audytu w obszarze Safe City,
c) zorganizowanie konferencji przedstawiającej wyniki projektu Smart City.
2) Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 269.519,65 zł brutto.
3) Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Lp.

1.

Firma (nazwa) lub
nazwisko
oraz adres
Wykonawcy
SMART FACTOR
Sp. z o.o.
ul. Algierska 17K
03-977 Warszawa

Cena
ofertowa w zł
brutto

240.260,82

Termin
wykonania
zamówienia

do 03.12.2021r.

Okres udzielonej
gwarancji

Warunki płatności

Zamawiający nie żądał
udzielenia gwarancji
przez Wykonawców

do 30 dni od dnia doręczenia
Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury
VAT/rachunku

z up. PREZYDENTA MIASTA
Kierownik Biura Zamówień Publicznych
Elektronicznie
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Otrzymują:
1.
Strona internetowa: www.przemysl.pl
2.
ZP
Dofinansowanie zostało uzyskane w ramach Konkursu dla samorządów: „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez
mieszkańców” dofinansowanego w formie dotacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Umowa nr. DPT/BDGII/POPT/115/19 z dnia 12 lipca 2019 r.
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