Totalizator Sportowy Sp. z o.o. (Zamawiający)
z siedzibą w Warszawie
ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007411,
NIP: 525-00-10-982, kapitał zakładowy 279.142.000 złotych

ogłasza przetarg nieograniczony oznaczony numerem 350/BZK/2017, którego przedmiotem jest
wdrożenie i utrzymanie projektu pn. „Kasyno w internecie (eKasyno)”
prowadzony w podziale na dwa Etapy
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można pobrać bezpośrednio ze strony: www.totalizator.pl
(w zakładce: współpraca/przetargi) lub otrzymać od Zamawiającego po przesłaniu na adres
e-mail: przetarg350BZK2017@totalizator.pl danych teleadresowych firmy zainteresowanej otrzymaniem SIWZ,
począwszy od dnia ogłoszenia informacji o przetargu. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz istotne Postanowienia
Umowy (IPU), tj. załączniki nr 1 i 4 do SIWZ, Zamawiający będzie udostępniał zgodnie z zasadami określonymi w
punkcie 4.13 i 4.14 SIWZ, tj. po otrzymaniu oryginału podpisanej przez Wykonawcę umowy o zachowaniu poufności
o treści określonej w Załączniku nr 2 do SIWZ.
Termin wykonania zamówienia – Umowa zostanie zawarta na czas określony, tj. od dnia jej wejścia w życie do dnia
Produkcyjnego Uruchomienia Systemu oraz przez okres 36 miesięcy licząc po dacie Produkcyjnego Uruchomienia
Systemu, z możliwością przedłużenia w formie aneksu na zasadach w niej określonych. Oferowany termin wdrożenia
eKasyna nie może być krótszy niż 6 miesięcy i dłuższy niż 9 miesięcy, licząc od dnia zawarcia Umowy.
Termin składania ofert upływa 26.09.2017 roku o godzinie 12.00.
Oferty należy składać w formie pisemnej, pocztą lub przesyłką kurierską na adres Zamawiającego: Totalizator Sportowy
Sp. z o.o., ul. Targowa 25,03-728 Warszawa, bądź osobiście w recepcji, w holu głównym siedziby Zamawiającego.
Sposób przygotowania i składania ofert określa szczegółowo punkt 15 SIWZ.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie dokumenty sporządzone w językach obcych składane są
wraz z tłumaczeniem na język polski, potwierdzonym przez Wykonawcę.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.09.2017 roku, o godzinie 12.15, w sali konferencyjnej Zamawiającego – przy
ul. Targowej 25 w Warszawie.
Termin związania ofertą wynosi 120 dni.
Kryteria oceny ofert w obu Etapach Postępowania – zgodnie z punktem 21 SIWZ.
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Waga – max punktów

Cena za realizację Przedmiotu Zamówienia stanowiąca stały % od GGR
Termin osiągnięcia gotowości do Produkcyjnego Uruchomienia Systemu
Cena za obsługę gier dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego,
pochodzących spoza Biblioteki Gier
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Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1.000.000,00 zł, w terminie
wskazanym w punkcie 10.1 SIWZ, tj. do dnia 26.09.2017 roku, do godziny 12.00.
Wadium może stanowić:
a) gotówka wpłacona na rachunek bankowy Zamawiającego, podany w SIWZ
albo
b) gwarancja bankowa albo ubezpieczeniowa, której warunki zostały szczegółowo określone w punkcie 10.2.2 SIWZ.
Osobą uprawnioną do kontaktu z
e-mail: przetarg350BZK2017@totalizator.pl
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Przetargowej,

Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi na pytania Wykonawców zgodnie z zasadami określonymi w punktach 11 i 13
SIWZ.

