
Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego  nr 1/2021 z dnia 10 maja 2021 r., prowadzonego w ramach 

Programu Równać Szanse realizowanego przez Fundację Civis Polonus, którego przedmiotem było: 

wykonanie Systemu Obsługi Grantów dla Programu Równać Szanse oraz strony internetowej wraz 

z wdrożeniem i gwarancją. 

 

W dniu 10 maja 2021 r. na stronie internetowej Fundacji Civis Polonus zostało umieszczone 

zapytanie ofertowe nr 1/2021 wraz z załącznikami, które stanowią załącznik do protokołu. 

Dodatkowo ogłoszenie zostało zamieszczone na profilu Programu Równać Szanse na Linkedin oraz 

rozesłano drogą elektroniczną następującym firmom: 

1. Laboratorium EE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa,00-391

 Warszawa, Aleja 3 Maja 2 lok. 49. 

2. White Tiger Łukasz Nowacki Jarosław Augustyniak, Spółka jawna,  93-465 Łódź, ul. 

Stanisława Dubois 114/116 lok. 1.29. 

3. Inwedo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 90-248 Łódź, ul. Polskiej Organizacji 

Wojskowej 25. 

4. BinarApps Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 90-056 Łódź, ul. Franklina Delano 

Roosevelta 6. 

5. Emart Synergia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 

13. 

6. Goodc Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 00-068 Warszawa, ul. Królewska 2/33. 

7. Koja 24 Marcin Kotłowski, 84-351 Nowa Wieś Lęborska, ul. Makowa 6. 

8. Hostlab Olczak i Wspólnicy Spółka Jawna, 00-728 Warszawa, ul.Stanisława Kierbedzia 4. 

9. SoftwareMill Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa, 02-791 

Warszawa, ul. Na Uboczu 8/87. 

10. Monterail Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 50-123 Wrocław, ul. Oławska 27-29. 

11. Future Processing Spółka akcyjna, 44-100 Gliwice, ul. Bojkowska 37A. 

12. Paweł Polewicz Reef Technologies, 02-777 Warszawa, ul. Ciszewskiego 5/2. 

 

 



Do 21 maja 2021 r., godz. 12.00 wpłynęło pięć ofert. Oferty zostały złożone przez następujące firmy: 

Lp. Nazwa 
Partnera 

Adres Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 

1. nFinity.pl sp. z 
o.o.  

ul. Wandy 7/4, 53-
320 Wrocław 

98 000 zł 
netto 

1 000 zł 
netto 

22 000 zł 
netto 

500 zł netto 

2. Openform s.c. ul. Blich 3/8, 31-
502 Kraków 

122 324,16 
zł netto 

750 zł netto Brak Brak 

3. Red Ocean Sp. 
z o.o.   

ul. Grzybowska 
80/82, 00-844 
Warszawa 

118 500 zł 
netto 

1 000 zł  
netto 

2 000 zł 
netto 

500 zł netto 

4. GeekRoom.pl 
S.C. 

ul. Baśniowa 
3/304, 04-030 
Warszawa 

90 000 – 
110 000 zł 
netto 

1 300 zł 
netto 

25 000 – 
30 000 zł 
netto 

200 zł netto 

5. Laboratorium 
EE Sp. z o.o., 
sk 

ul. Aleja 3 Maja, 
2/49 Warszawa 00-
391 

103 500 -
119 000  zł 
netto 

1 200 zł 
netto 

20 500 zł 
netto 

300 zł netto 

 

Wszyscy oferenci spełnili wymagania udziału w postępowaniu i zostali zaproszeni do udziału w 

dialogu ofertowym. Spotkanie odbyło się w dniu 26 maja 2021 r., w godzinach 14.30-16.00, w formie 

spotkania online z wykorzystanie platofrmy zoom. Celem spotkania było udzielenie odpowiedzi na 

pytania oferentów, aby mogli opracować dokumentację oferty w pełni odpowiadającą wymaganiom 

przedstawionym w ogłoszeniu zapytania ofertowego i załącznikach. 

Do 2 czerwca 2021 r., godz. 12.00 wpłynęło cztery oferty. Oferty zostały złożone przez następujące 

firmy: 

 

Lp. Nazwa 
Partnera 

Adres Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 

1. nFinity.pl sp. z 
o.o.  

ul. Wandy 7/4, 53-
320 Wrocław 

106 000 zł 
netto 

1 000 zł 
netto 

26 000 zł 
netto 

500 zł netto 

2. Openform s.c. ul. Blich 3/8, 31-
502 Kraków 

99 906 zł 
netto 

850 zł netto 20 000 zł 
netto 

510 zł netto 

3. Red Ocean Sp. 
z o.o.  

ul. Grzybowska 
80/82, 00-844 
Warszawa 

118 500 zł 
netto 

1 000 zł  
netto 

2 000 zł 
netto 

500 zł netto 

4. Laboratorium 
EE Sp. z o.o., 
sk 

ul. Aleja 3 Maja, 
2/49 Warszawa 00-
391 

119 500  zł 
netto 

1 200 zł 
netto 

20 500 zł 
netto 

300 zł netto 

 

Oferty nie złożyła firma GeekRoom.pl s.c., ul. Baśniowa 3/304, 04-030 Warszawa. O rezygnacji 

powiadomiła mailowo. Przyczyną rezygnacji była nienależyta ocena zasobów własnych, 

zweryfikowana po rozmowie w czasie dialogu ofertowego. 

 



Oferta firmy nFinity.pl sp. z o.o. na zadania 1 i 3 wynosiła łącznie 142 000 zł netto, która to kwota 

przekracza kwotę, którą zamawiający przewidział na realizację zamówienia określoną na 140 000 zł 

netto, wobec czego oferta na zadania 1 i 3 nie była rozpatrywana. 

Oferta firmy Red Ocean Sp. z o.o. na zadanie 3 wynosiła łącznie 2 000 zł netto, która to kwota została 

uznana za rażąco niską cenę,  wobec czego oferta na zadanie 3 nie była rozpatrywana. 

Oferta firmy Red Ocean Sp. z o.o. na zadania 2 i 4 nie wskazywała deklarowanego czasu wsparcia 

technicznego, który to wskaźnik był jednym z kryteriów oceny ofert, wobec czego oferta na zadania 2 

i 4 nie była rozpatrywana. 

Po dokonaniu oceny ofert według kryteriów wskazanych w zapytaniu ofertowym poszczególne 

oferty otrzymały następującą liczbę punktów: 

Zadanie 1. 

1. Openform s.c. - 93,33 pkt.; 

2. Laboratorium EE Sp. z o.o., sk - 86,80 pkt.; 

3. Red Ocean Sp. z o.o. - 72,87 pkt.; 

4. nFinity.pl sp. z o.o. - oferta nieklasyfikowana. 

Zadanie 2. 

1. Openform s.c. - 69,26 pkt.; 

2. nFinity.pl sp. z o.o. -  62,50 pkt.; 

3. Laboratorium EE Sp. z o.o., sk - 45,79 pkt.; 

4. Red Ocean Sp. z o.o. -  - oferta nieklasyfikowana. 

Zadanie 3. 

1. Laboratorium EE Sp. z o.o., sk - 96,64 pkt.; 

2. Openform s.c. - 90,00 pkt.; 

3. nFinity.pl sp. z o.o. - 83,01 pkt.; 

4. Red Ocean Sp. z o.o. - oferta nieklasyfikowana 

Zadanie 4. 

1. Openform s.c. - 78,67 pkt.; 



2. Laboratorium EE Sp. z o.o., sk - 60,37 pkt.; 

3. nFinity.pl sp. z o.o. - 50,00  pkt.; 

4. Red Ocean Sp. z o.o. - oferta nieklasyfikowana 

W związku z powyższym za najkorzystniejsze całościowo (na wszystkie 4 zadania) uznano oferty 

złożone przez firmy: 

1. Openform s.c., ul. Blich 3/8, 31-502 Kraków. 

2. Laboratorium EE Sp. z o.o., sk, ul. Aleja 3 Maja, 2/49 Warszawa 00-391. 

Obie firmy zostały zaproszone do udział w spotkaniach dialogu ofertowego. Celem spotkania było 

uzyskanie odpowiedzi przez Zamawiającego na pytania do poszczególnych elementów oferty, aby 

dokonać odpowiedzialnego i transparentnego wyboru oferty najkorzystniejszej na każde z zadań 

zdefiniowanych w treści zapytania ofertowego. 

Spotkanie miało charakter moderowanego dialogu w czasie którego będą poruszone następujące 

tematy: 

1. doświadczenie i dotychczas zrealizowane, podobne zamówienia (strony i systemy); 

2. harmonogramu, sposobu pracy, współpracy z Zamawiającym oraz elastyczności w realizacji 

zamówienia; 

3. ceny, jej elementów składowych; 

4. oceny ryzyka i zagrożeń związanych z realizacją zamówienia w podanych terminach. 

Spotkania odbyły się w dniu 8 czerwca oraz 11 czerwca 2021 r.  Spotkanie dla przedstawicieli 

każdego z oferentów, którzy złożyli oferty uznane za najkorzystniejsze, odbyło się oddzielnie, aby 

mogli w sposób swobodny i niezagrażający interesom firmy udzielać odpowiedzi na pytania, które 

mogą dotyczyć np. tajemnicy przedsiębiorstwa. 

Po zakończeniu procedury wyboru zespół doradców Zamawiającego udzielił rekomendacji do do 

wyboru oferty najkorzystniejszej. Rekomendacja została zaakceptowana przez Zamawiającego.  

 

 

 



Zamawiający postanowił nawiązać współpracę i powierzyć całość zamówienia (zadanie 1, zadanie 

2, zadanie 3 i zadanie 4) opisanego w Zapytaniu ofertowym nr 1/2021 z dnia 10 maja 2021 r. 

firmie: 

Openform s.c. 

ul. Blich 3/8, 31-502 Kraków 

Uzasadnienie: 

Wybrany oferent wykazał  wysoki poziom komunikatywności i zrozumienie dokumentacji 

zamówienia oraz dotychczasowych efektów prac Zamawiającego. Zadeklarował gotowość do 

rozpoczęcia realizacji zamówienia na ich podstawie. 

Jednocześnie w przedstawionej ofercie zaproponował wygodnie dla Zamawiającego ułożony 

proces tworzenia oprogramowania oparty na komunikacji i dialogu. 

W ofercie wykazał  doświadczenie w tworzeniu bardziej skomplikowanych systemów niż będący 

przedmiotem zamówienia, co w ocenie Zamawiającego gwarantuje jakość wykonania systemu do 

obsługi grantów i strony internetowej. 

Dodatkowym atutem oferty był opisany w klarowny i czytelny sposób  dedykowany, doświadczony 

zespół programistów który gwarantuje sprawne i w terminie wykonanie zadania. 

 

Z wybranym Wykonawcą skontaktujemy się mailowo celem ustalenia terminu spotkania  

i podpisania umowy. 

 

 

 

 

 


