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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 

207 85 65, faks 32 207 85 78 , strona internetowa www.slaskie.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa serwisu i nadzoru autorskiego 

oprogramowania, wchodzącego w skład pakietu RATUSZ® wraz z asystą dla środowiska 

systemowego.. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa serwisu i nadzoru 

autorskiego nad prawidłowością funkcjonowania oprogramowania, wchodzącego w skład pakietu 

RATUSZ® oraz usługa asysty technicznej dla środowiska systemowego Linux/Firebird, na którym 

jest ono eksploatowane w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.25.00.00-2. 

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki 

 1. Podstawa prawna 

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

 2. Uzasadnienie wyboru trybu 

Uzasadnienie faktyczne: Firma REKORD Systemy Informatyczne Spółka z o.o. jest autorem, 

jedynym wykonawcą i dostawcą pakietu oprogramowania RATUSZ® oraz jest jedyną firma 

świadczącą serwis oraz nadzór autorski nad tym oprogramowaniem, jak również serwis 

środowiska systemowego Linux/Firebird, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania 

wyżej wymienionego oprogramowania. W związku z powyższym udzielenie zamówienia firmie 



REKORD SI sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku - Białej, przy ul. Kasprowicza 5, w trybie zamówienia z 

wolnej ręki z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz związanych z ochroną praw 

wyłącznych jest uzasadnione. Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 66 w związku z art. 67 ust. 1 

pkt.1 lit. a i lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ 

ZAMÓWIENIA 

 REKORD SI Sp z o.o., Kasprowicza 5, 43-300 Bielsko-Biała, kraj/woj. śląskie. 

 


