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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:  

 Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej                                    

w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych                                                 

(Dz.U. poz. 2019 z późn. zm.) na:  

 

opracowanie, implementację i hosting aplikacji internetowej do zamawiania przewozów 

door-to-door” w ramach konkurs grantowego pn. "Usługi indywidualnego transportu 

door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki 

publiczne dla rynku pracy, gospodarki  i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych 

świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020. 

W wyznaczonym terminie tj. do 01 czerwca 2021r. godz. 1000 zostały złożone 4 oferty 

na wykonanie w/w usługi. 

Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryteriach:  

 Cena –100%  

Ponadto, Zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty                                              

wraz ze streszczeniem oceny.  

Nr 

oferty 

Nazwa, siedziba i 

adres wykonawcy 

Przedmiot zamówienia Punkty przyznane ofercie 

za kryteria: Cena brutto 

  

Appgo Sp. z o.o. 

ul. Stanisława 

Trembeckiego 

11A/609             

35-234 Rzeszów 

Opracowanie i implementacja 

aplikacji internetowej do 

zamawiania przewozu door-to-door 

22 140,00 zł. 

Hosting aplikacji internetowej do 

zamawiania przewozu door-to-door 

  0,00 zł. miesięcznie 

Razem cena ofertowa za opracowanie, implementację                   

i hosting aplikacji do zamawiania przewozów                         

door-to-door: 

22 140,00 zł. 
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NotBug Sp. z o.o. 

ul. Węgierska 20 

39-220 Pilzno 

Opracowanie i implementacja 

aplikacji internetowej do 

zamawiania przewozu door-to-door 

24 600,00 zł. 

Hosting aplikacji internetowej do 

zamawiania przewozu door-to-door 

178,35 zł. miesięcznie 

Razem cena ofertowa za opracowanie, implementację                   

i hosting aplikacji do zamawiania przewozów                         

door-to-door: 

27 631,95 zł. 
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Mayeryn Sp. z o.o.  

ul. Żurawia 6/12 

00-503 Warszawa 

Opracowanie i implementacja 

aplikacji internetowej do 

zamawiania przewozu door-to-door 

46 986,00zł. 

Hosting aplikacji internetowej do 

zamawiania przewozu door-to-door 

24,60 zł. miesięcznie 

Razem cena ofertowa za opracowanie, implementację                   

i hosting aplikacji do zamawiania przewozów                         

door-to-door: 

47 404,20 zł. 

4 

itgoapp.com. 

Marcin Gumny 

ul. Szczęśliwa 4 

66-470 Kostrzyn 

nad Odrą 

Opracowanie i implementacja 

aplikacji internetowej do 

zamawiania przewozu door-to-door 

29 520,00 zł. 

Hosting aplikacji internetowej do 

zamawiania przewozu door-to-door 

615,00 zł. miesięcznie 

Razem cena ofertowa za opracowanie, implementację                   

i hosting aplikacji do zamawiania przewozów                         

door-to-door: 

39 975,00 zł. 
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