Warszawa, 7 sierpnia 2018 r.
DAG-SZP.262.30.2018

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 31/18/PN) na dostawę i wdrożenie
Systemu do zarządzania i rejestracji sesji kont uprzywilejowanych dla Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej uPzp, niniejszym przekazuję informację o wyniku
postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego.
W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego do dnia 20 lipca 2018 r. do godz. 11:00 (tj. do terminu składania ofert określonego
w ogłoszeniu o zamówieniu nr 586071-N-2018 z dnia 09.07.2018r. oraz w ogłoszeniu o zmianie
ogłoszenia nr 500166498-N-2018 z dnia 16.07.2018r., zamieszczonych w Biuletynie Informacji
Publicznej UZP), złożono jedną ofertę.
Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 20 lipca 2018 r., o godz. 12:00.
Komisja przetargowa dokonała oceny ofert zgodnie z kryteriami zawartymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia – cena oferty brutto - waga 60%, dodatkowe funkcjonalności waga kryterium 40%.

Wykaz złożonych ofert w niniejszym postępowaniu:
Numer Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
oferty adres wykonawcy

1.

COMP S.A.
ul. Jutrzenki 116
02-230 Warszawa

Punkty za
kryterium cena
oferty brutto waga 60%

Punkty za
kryterium–
dodatkowe
funkcjonalności
waga 40%

Łączna liczba
punktów

60

40

100

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
COMP S.A. ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa

Wykonawca spełnił wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ. Zgodnie z kryteriami
oceny ofert (cena oferty brutto - waga 60%, dodatkowe funkcjonalności – waga 40%) i określonym
w SIWZ wzorem arytmetycznym ww. oferta otrzymała 100 punktów. Cena wybranej oferty
wynosi: 430 023,46 zł brutto i mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Podstawa prawna: art. 91 ust. 1 uPzp.
Zamawiający zawiadamia, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a) uPzp umowa z wybranym Wykonawcą
może zostać zawarta, przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1.
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