
Legnica: Zakup opieki technicznej dla posiadanego p akietu 

oprogramowania Geomedia w ramach zadania pod nazw ą 

Utrzymanie eksploatowanych w UM Legnica systemów 

informatycznych, w tym m.in. dostosowanie do zmieni ających si ę 

przepisów prawa, zapewnienie dost ępu do zasobów systemowych  

Numer ogłoszenia: 403452 - 2011; data zamieszczenia : 30.11.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Prezydent Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica, woj. 

dolnośląskie, tel. 076 7212100, faks 076 7212115 , strona internetowa www.legnica.um.gov.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Zakup opieki technicznej dla 

posiadanego pakietu oprogramowania Geomedia w ramach zadania pod nazwą Utrzymanie 

eksploatowanych w UM Legnica systemów informatycznych, w tym m.in. dostosowanie do 

zmieniających się przepisów prawa, zapewnienie dostępu do zasobów systemowych. 

II.2) Rodzaj zamówienia:  Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Opieka techniczna dla 

posiadanego pakietu oprogramowania Geomedia w ramach zadania pod nazwą Utrzymanie 

eksploatowanych w UM Legnica systemów informatycznych, w tym m.in. dostosowanie do 

zmieniających się przepisów prawa, zapewnienie dostępu do zasobów systemowych. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 72.26.70.00-4. 

II.5) Szacunkowa warto ść zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niŜ 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. b ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

• 2. Uzasadnienie wyboru trybu  



Firma Intergraph Sp. z o.o., ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa - opieka techniczna 

autorskiego oprogramowania ww. Wykonawcy firmy Intergraph Sp. z o.o. z Warszawy, 

zgodnie z oświadczeniem firmy, iŜ jest jedynym i wyłącznym dostawcą asysty technicznej 

oprogramowania Geomedia. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJ ĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ 

ZAMÓWIENIA  

• Intergraph Sp. z o.o., ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie. 
 


