
Ogłoszenie nr 510422826-N-2021 z dnia 15.03.2021 r.

Centrum Nauki Kopernik: ŚWIADCZENIE USŁUG PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH (2)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 768591-N-2020 z dnia 23.12.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Nauki Kopernik, Krajowy numer identyfikacyjny 14060331300000, ul. ul. Wybrzeże
Kościuszkowskie  20, 00-390  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 596 41 11,
e-mail przetargi@kopernik.org.pl, faks 22 596 41 13.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytucje kultury wpisane do RIK

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ŚWIADCZENIE USŁUG PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH (2)

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PZP.26.33.2020.ASH

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

Usługa ma umożliwiać dokonanie przez Klienta elektronicznej płatności na rzecz Centrum Nauki
Kopernik za zakupione usługi świadczone przez Centrum. Owa zapłata będzie następowała zarówno
z wykorzystaniem płatności kartami elektronicznymi w tej usłudze, jak i płatności elektronicznych.
Elementem systemu rezerwacji internetowej w Centrum Nauki Kopernik jest platforma płatności
elektronicznych w związku z tym konieczne jest zastosowanie spójnego rozwiązania, które będzie
zintegrowane z dwoma systemami (stroną internetową oraz systemem sprzedaży). Z uwagi na
rozwiązania zaoferowane w tym zakresie w poprzednich latach konieczne jest zastosowanie jednego
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rozwiązania technicznego umożliwiającego wdrożenia. Dodatkowo mając na uwadze, iż system
rezerwacji on-line oraz wykorzystane podczas wdrożenia narzędzia informatyczne tj. WebServicxe
oraz protokół wymiany informacji SOAP uwzględniać powinien komunikację pomiędzy systemem
sprzedaży biletów CNK, a systemem płatności elektronicznych. Do dyspozycji Centrum pozostawać
także będzie Panel Managerski umożliwiający kontrolę i zarządzanie procesem płatności
elektronicznych. Panel będzie dawał możliwość regulowania częstotliwości wypłat środków na
konto, tworzenia zleceń dot. raportów cyklicznych lub jednorazowych w ramach omawianych
płatności. Dodatkowo Panel ma umożliwiać Menagerom CNK nadawanie dostępów oraz
poszczególnych zakresów uprawnień dla pozostałych pracowników Centrum. Faktury za
świadczone usługi będą dostarczane co miesiąc i zawierać będą zbiorczą kwotę wszystkich prowizji
za okres od pierwszego do ostatniego dnia rozliczanego miesiąca. Obecnie CNK korzysta ze sklepu
internetowego, który jest autorską wersją systemu sprzedaży stworzoną i aktualnie obsługiwaną
przez firmę K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 44a. Producentem
systemu sprzedaży biletów jest TT Soft Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-105), ul.
Przemysłowa 9A – nazwa oprogramowania to Eobiekt – https://ttsoft.pl/esok/ Przewidywania łączna
kwota obsługiwanych transakcji przez okres obowiązywania umowy wynosi: 64 000 000,00 PLN
(słownie: sześćdziesiąt cztery milionów złotych i 00/100).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 66133000-1

Dodatkowe kody CPV: 79941000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/03/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 294400
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
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Nazwa wykonawcy: • PayPro S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kanclerska 15
Kod pocztowy: 60-327
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 294400
Oferta z najniższą ceną/kosztem 294400
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 332800
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.
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