ZATWIERDZAM

AGNIESZKA SZMIT
Data 13.08.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zwiększenie efektywności
składanych do NCBR wniosków projektowych poprzez stworzenie i
uruchomienie aplikacji typu WIZARD "ASYSTENT BUDŻETOWY"
Niniejszym przekazuję informację o wyniku postępowania o udzielenie ww. zamówienia
publicznego.
W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do dnia 8.08.2019 r. godz. 23:59
złożono 4 oferty.
W dniu 12.08.2019 r. dokonano ostatecznej oceny spełniania przez Wykonawców warunków
udziału w postępowaniu oraz dokonano oceny ofert zgodnie z kryteriami zawartymi w
zapytaniu ofertowym – cena - waga 40%, liczba wykonanych i wdrożonych narzędzi on-line z
interfejsem typu WIZARD opartych o relacyjną bazę danych (wymagana znajomość
zagadnień optymalizacji zapytań do bazy) – waga 30%, projekt graficzny aplikacji (3 wybrane
ekrany: startowy, weryfikacji kosztu, raportu końcowego) – waga 30%.
Nr
oferty

Firma (nazwa) lub
nazwisko oraz adres
wykonawcy

1

nFlo Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa
Today Sp. z o.o.
ul. Rumiana 5a
02-956 Warszawa
INVEST IT Sp. z o.o.
ul. Malborska 3/4 m 1
03-286 Warszawa
AI FORCE 1 Sp. z o.o. ul.
Karola Olszewskiego 6
25-663 Kielce

2
3
4

Punkty za
kryterium cena
- waga 40%

Punkty za
kryterium –
liczba
wykonanych i
wdrożonych
narzędzi online… - waga
30%

Punkty za
kryterium projekt
graficzny
aplikacji… waga 30%

Łączna liczba
zdobytych
punktów

OFERTA ODRZUCONA
27,05

30,00

25,00

82,05 pkt

40,00

30,00

20,00

90,00 pkt

40,00

0,00

0,00

40,00 pkt

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej
przez:
INVEST IT Sp. z o.o., ul. Malborska 3/4 m 1, 03-286 Warszawa
Wykonawca spełnił wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w zapytaniu ofertowym i
spośród ofert niepodlegających odrzuceniu złożył najkorzystniejszą ofertę. Zgodnie z
kryteriami oceny ofert (cena - waga 40%, liczba wykonanych i wdrożonych narzędzi on-line z
interfejsem typu WIZARD opartych o relacyjną bazę danych (wymagana znajomość
zagadnień optymalizacji zapytań do bazy) – waga 30%, projekt graficzny aplikacji (3 wybrane
ekrany: startowy, weryfikacji kosztu, raportu końcowego) – waga 30%) ww. oferta otrzymała
90,00 punktów. Cena wybranej oferty wynosi: 97 170,00 zł brutto i mieści się w kwocie,
jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

