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Bentley Systems International 
Limited Europe 
Second Floor, Block 2, 
Park Place, Upper Hatch Street, 
Dublin 2,   Irlandia 
Fax: 353 1 416 1262 
 

Zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki 

 

Niniejszym na podstawie art. 66 ust. 1 oraz art. 68 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, zapraszam Państwa do negocjacji warunków umowy o zamówienie 
publiczne zawieranej w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na: zakup 
usługi Bentley Select, polegającej na kompleksowym wsparciu technicznym dla 
posiadaczy oprogramowania Bentley’a oraz aktualizacji programów i serwerowym 
sposobie licencjonowania produktów Bentley’a (licencje pływające).  
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 2/2018 prowadzone jest w trybie z wolnej ręki 
na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 
r. poz. 1579 z późn. zm.). 

 
Biuro Rozwoju Gdańska zwraca się do firmy Bentley Systems International Limited 
Europe z prośbą o złożenie oferty na sprzedaż ww. usługi Select. Przewidywany termin 
realizacji zamówienia: 1 rok. W ofercie prosimy przedstawić cenę za przedmiot 
zamówienia. Na tej podstawie rozpoczniemy negocjacje dotyczące warunków wykonania 
zamówienia. Negocjacje - ze względu na odległość dzielącą Zamawiającego i Wykonawcę 
- mogą się odbyć również drogą elektroniczną. Na odpowiedź będziemy oczekiwali w 
terminie do 16.04.2018 r. 

Osoba przystępująca do negocjacji w imieniu Państwa firmy obowiązana będzie 
przedstawić dokumenty wykazujące jej umocowanie do reprezentacji w trakcie 
negocjacji. Dokumentem wykazującym jest aktualny odpis rejestrujący (Companies 
Registration Office) oraz w przypadku pełnomocnika stosowne upoważnienie do 
reprezentowania (pełnomocnictwo) wystawione przez osoby do tego upoważnionego. 
Dokumenty proszę przesłać w języku polskim. 
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Na podstawie art. 68 ust. 2 Prawa Zamówień publicznych nie później niż w chwili 
podpisania umowy Wykonawca powinien przestawić Zamawiającemu następujące 
dokumenty potwierdzające warunki udziału w postępowaniu: 
1. oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu art. 25 

ust. 1. Załącznik 1, 
2. oświadczenie, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Załącznik 2, 
3. świadczenie, że firma Bentley Systems International Limited Europe jest jedynym 

wykonawcą usługi Select z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, 
4. pełnomocnictwo do podpisywania w imieniu Wykonawcy oświadczeń i 

dokumentów. 
 

Z  Zamawiającym można kontaktować się za pomocą telefonu (58 308 44 45) lub 
drogą elektroniczną brg@brg.gda.pl.  
 

Osobami upoważnionymi do kontaktu w tej sprawie są: p. Krzysztof Wójcicki – 
specjalista ds. bazodanowości, tel. 58 308 44 60, adres e-mail: inf@brg.gda.pl oraz p. 
Helena Żdżyłowska – Główny specjalista ds. finansowych, tel. 58 308 44 39, adres e-mail: 
helena.zdzylowska@brg.gda.pl.  

 


