Cennik
będący załącznikiem do Regulaminu korzystania z usług Portalu e-Usług SMARTPZP
wer. 1.5.2018_01092018

DEFINICJE
Postępowanie tryb udzielania przez zamawiającego zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo
zamówień publicznych
Postępowanie regulaminowe tryb udzielania przez zamawiającego zamówienia publicznego, którego wartość
nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

CENNIK PAKIETÓW PODSTAWOWYCH
Pakiet
Pakiet
Nazwa usługi
Podstawowy
Rozszerzony
Liczba zamawiających

Pakiet
Łączony*

Pakiet
Indywidualny

1

1

10

1

10

nieograniczona

1 x nieograniczona
9 x 10

zgodnie z ofertą

1.000

-

1.000

1.000

nieograniczona

nieograniczona

nieograniczona

nieograniczona

12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

Pomoc techniczna

infolinia, formularz
kontaktowy

infolinia, formularz
kontaktowy

infolinia, formularz
kontaktowy

infolinia, formularz
kontaktowy

Cena netto
za 12 miesięcy

5.000

49.000

74.000

Zgodnie z ofertą

Liczba postępowań
PZP
Opłata za dodatkowe
postępowanie PZP
(cena netto)
Liczba postępowań
regulaminowych
poniżej progu 30 tys. €
Okres abonamentowy

Ceny podane w Cenniku są cenami netto w PLN, należy do nich doliczyć podatek VAT według obowiązujących przepisów.

*Pakiet Łączony to oferta dla podmiotów, które nabywają Usługę SMARTPZP w imieniu własnym i innych
podmiotów powiązanych (np. gmina dla siebie i dla swoich max. 9 podległych spółek komunalnych). W przypadku
większej ilości podmiotów powiązanych należy dodatkowo wykupić odpowiednią ilość Pakietów Podstawowych.
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CENNIK PAKIETÓW DODATKOWYCH
UWAGA!!! OFERTA AKTYWNA TYLKO DLA PODMIOTÓW ZALEŻNYCH OD ZAMAWIAJĄCYCH, KTÓRZY
POSIADAJĄ JEDEN Z PAKIETÓW PODSTAWOWYCH

Pakiet Mini 3

Pakiet Mini 6

1

1

3

6

W ramach w/w
postępowań

W ramach w/w
postępowań

1.000

1.000

nieograniczone

nieograniczone

12 miesięcy

12 miesięcy

Pomoc techniczna

infolinia, formularz
kontaktowy

infolinia, formularz
kontaktowy

Cena netto
za 12 miesięcy

1.500

3.000

Nazwa usługi
Liczba zamawiających
Liczba postępowań
PZP z pełną
elektronizacją
komunikacji
Obsługa przesyłania
oświadczenia JEDZ
Opłata za dodatkowe
postępowanie PZP
(cena netto)
Liczba postępowań
regulaminowych
poniżej progu 30 tys. €
Okres abonamentowy

Ceny podane w Cenniku są cenami netto w PLN, należy do nich doliczyć podatek VAT według obowiązujących przepisów.

CENNIK PAKIETÓW JEDZ
Na okres przejściowy do 18 października 2018 oferujemy Państwu pakiety JEDZ.
Pakiet JEDZ Plus w ramach abonamentu 12 miesięcznego daje możliwość przeprowadzenia 1 postępowania PZP
(każde powyżej jest płatne 1000 zł netto) nieograniczonej liczby postępowań regulaminowych poniżej progu 30
tys. €, a także nieograniczonej liczby postępowań w których będzie możliwe przeslanie zaszyfrowanego JEDZ,
natomiast bez możliwości pełnej komunikacji z wykonawcą.
Pakiet JEDZ Plus5 w ramach abonamentu 12 miesięcznego daje możliwość przeprowadzenia 5 postępowań PZP
(każde powyżej jest płatne 1000 zł netto) nieograniczonej liczby postępowań regulaminowych poniżej progu 30
tys. €, a także nieograniczonej liczby postępowań w których będzie możliwe przeslanie zaszyfrowanego natomiast
bez możliwości pełnej komunikacji z wykonawcą.
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Nazwa usługi

Pakiet JEDZ Plus

Pakiet JEDZ PLUS5

Liczba zamawiających

1

1

Liczba postępowań PZP
z pełną elektronizacją
komunikacji

1

5

Nielimitowana liczba
postępowań w których
przekazywany jest JEDZ

Nielimitowana liczba postępowań
w których przekazywany jest JEDZ

1.000

1.000

nieograniczone

nieograniczone

1 rok

1 rok

infolinia, formularz kontaktowy

infolinia, formularz kontaktowy

3.000

5.000

Obsługa przesyłania
oświadczenia JEDZ
Opłata za dodatkowe
postępowanie PZP
Liczba postępowań
regulaminowych poniżej
progu 30 tys. €
Okres abonamentowy1
Pomoc techniczna

Cena netto za rok

*

przesyłanie tylko JEDZ w formie elektronicznej dopuszczalne jest dla postępowań PZP wszczętych w okresie od
18 kwietnia 2018 do 18 października 2018r – po tym okresie należy korzystać z pełnej elektronizacji.

EKSPERCKIE WSPARCIE PRAWNE
Nazwa usługi

Cena netto

Opis

Eksperckie wsparcie prawne
Abonament1, 2

6.000

Roczna opłata abonamentowa za konsultacje
z ekspertem ds. zamówień publicznych do 5 godzin
miesięcznie

Eksperckie wsparcie prawne
Godzinowe1, 2

150

Opłata za każdą rozpoczętą godzinę połączenia z
ekspertem ds. zamówień publicznych ponad limit
ustalony w Abonamencie

1 dla

Użytkowników Zamawiającego 2 w godzinach 10:00-14:00 w Dni Robocze
Ceny podane w Cenniku są cenami netto w PLN, należy do nich doliczyć podatek VAT według obowiązujących przepisów.
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SZKOLENIA
Nazwa usługi

Szkolenia zorganizowane
Szkolenia eksperckie
dedykowane

Cena netto
PLN
350

wycena
indywidualna

Opis
Opłata za jednego uczestnika szkolenia
w jednodniowych szkoleniach zorganizowanych przez Portal
PZP Sp. z o.o. – informacja o miejscu
i terminach szkoleń znajduje się na stronie smartpzp.pl
Opłata za eksperckie szkolenie zorganizowane w siedzibie
Zamawiającego na jego indywidualne zamówienie - informacja
dotycząca szkoleń znajduje się na stronie smartpzp.pl

Ceny podane w Cenniku są cenami netto w PLN, należy do nich doliczyć podatek VAT według obowiązujących przepisów.

ASYSTA
Cena za
minutę
połączenia

Opis

Techniczna infolinia
telefoniczna dla
Zamawiających

Zgodna ze stawką
połączenia
operatora
Zamawiającego

Infolinia dostępna w Dni Robocze, w godzinach 8-18 pod
numerem telefonu 22 1230797

Techniczna infolinia
telefoniczna dla
Wykonawców

Zgodna ze stawką
połączenia
operatora

Infolinia dostępna w Dni Robocze, w godzinach 8-18 pod
numerem telefonu 22 1237797

Nazwa usługi

Ceny podane w Cenniku są cenami netto w PLN, należy do nich doliczyć podatek VAT według obowiązujących przepisów.
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