
Wałbrzych, dnia 05.08.2021 r. 

 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 
 

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n. „Dostawa i wdrożenie 
systemu zarządzania siecią wodociągową” w trybie przetargu nieograniczonego  
z zastosowaniem obowiązującego Regulaminu udzielania zamówień przez WPWiK Sp. z o.o. 
stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu WPWiK Sp. z o.o. nr 5/2018  
z dnia 12.02.2018 roku w wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty – według 
poniższej tabeli. 

 
Informacje zawarta w ofertach. 

Wykonawca 
Cena brutto za dostawę i wdrożenie 

systemu (programu) 

Cena brutto za udzielenie licencji na okres 

12 miesięcy od dnia zakończenia dostawy  

i wdrożenia 

DHI Polska Sp. z o.o. 

ul. Bagno 2 lok. 89 

00-112 Warszawa 

489 232,50 zł 

W tym za poszczególne etapy: 

ETAP I – Analiza przedwdrożeniowa, 

zakończona rekomendacjami przekazanymi 

Zamawiającemu w formie pisemnej –  

Cena (bez VAT): 88 000,00 zł 

ETAP II – Instalacja systemu (programu) – 

Cena (bez VAT): 34 750,00 zł 

ETAP III - Wprowadzenie danych 

geoinformatycznych, wrysowanie stref DMA 

oraz punktów pomiarowych bilansujących 

stref DMA, urządzeń do stałej lub 

długookresowej kontroli akustycznej sieci 

wodociągowej, sieci wodociągowej 

tranzytowej i rozdzielczej –  

Cena (bez VAT): 155 000,00 zł 

 

ETAP IV - Integracje z bazami danych (SCADA, 

BILLING, PMAC, PermaNET), rozruch 

środowiska oraz konfiguracja funkcjonalności 

systemu (programu): 

Cena (bez VAT): 90 000,00 zł 

 

ETAP V – Testy i szkolenia: 

Cena (bez VAT): 30 000,00 zł 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 040,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wykonawca 
Cena brutto za dostawę i wdrożenie systemu 

(programu) 

Cena brutto za udzielenie licencji na okres 

12 miesięcy od dnia zakończenia dostawy  

i wdrożenia 

FUTURE PROCESSING 

S.A. 

ul. Bojkowska 37A 

44-100 Gliwice 

166 050,00 zł 

W tym za poszczególne etapy: 

ETAP I – Analiza przedwdrożeniowa, 

zakończona rekomendacjami przekazanymi 

Zamawiającemu w formie pisemnej –  

Cena (bez VAT): 28 400,00 zł 

ETAP II – Instalacja systemu (programu) – Cena 

(bez VAT): 54 000,00 zł 

ETAP III - Wprowadzenie danych 

geoinformatycznych, wrysowanie stref DMA 

oraz punktów pomiarowych bilansujących stref 

DMA, urządzeń do stałej lub długookresowej 

kontroli akustycznej sieci wodociągowej, sieci 

wodociągowej tranzytowej i rozdzielczej –  

Cena (bez VAT): 24 000,00 zł 

ETAP IV - Integracje z bazami danych (SCADA, 

BILLING, PMAC, PermaNET), rozruch 

środowiska oraz konfiguracja funkcjonalności 

systemu (programu): 

Cena (bez VAT): 25 600,00 zł 

 

ETAP V – Testy i szkolenia: 

Cena (bez VAT): 3 000,00 zł 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

101 106,00 zł 

 

KartGIS Sp. z o.o. 

Aleje Jerozolimskie 81 

02-001 Warszawa 

180 810,00 zł 

W tym za poszczególne etapy: 

ETAP I – Analiza przedwdrożeniowa, 

zakończona rekomendacjami przekazanymi 

Zamawiającemu w formie pisemnej –  

Cena (bez VAT): 10 000,00 zł 

ETAP II – Instalacja systemu (programu) – Cena 

(bez VAT): 16 000,00 zł 

ETAP III - Wprowadzenie danych 

geoinformatycznych, wrysowanie stref DMA 

oraz punktów pomiarowych bilansujących stref 

DMA, urządzeń do stałej lub długookresowej 

kontroli akustycznej sieci wodociągowej, sieci 

wodociągowej tranzytowej i rozdzielczej –  

Cena (bez VAT): 35 000,00 zł 

ETAP IV - Integracje z bazami danych (SCADA, 

BILLING, PMAC, PermaNET), rozruch 

środowiska oraz konfiguracja funkcjonalności 

systemu (programu): 

Cena (bez VAT): 42 000,00 zł 

ETAP V – Testy i szkolenia: 

Cena (bez VAT): 8 000,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 280,00 zł 

 

     


