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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 20/19/PU) na dostęp online do systemu informacji prawnej
Niniejszym przekazuję informację o wyniku postępowania o udzielenie ww.
zamówienia publicznego.
W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do dnia 23.01.2019 r.
godz.24:00 złożono 2 (dwie) oferty.
W dniu 28.01.2019 roku dokonano ostatecznej oceny spełniania przez
Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz dokonano oceny ofert zgodnie z
kryteriami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym – cena 1 pkt - waga 9,09 %, funkcjonalność 10
pkt – waga 90,91 %.

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Punkty za
kryterium cena
brutto - waga
9,09%

Punkty za
kryterium
funkcjonalność waga 90,91 %

Łączna
liczba
zdobytych
punktów

1

Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.

0 pkt

10 pkt

10 pkt

2

Wydawnictwo C.H. Beck sp. z o.o.

1 pkt

7 pkt

8 pkt

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej
przez:
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. dla I części zamówienia
Wykonawca spełnił wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w Zapytaniu ofertowym i
spośród ofert niepodlegających odrzuceniu złożył najkorzystniejszą ofertę. Zgodnie z
kryteriami oceny ofert (cena – waga 9,09 %, funkcjonalność – waga 90,91 %) ww. oferta
otrzymała 10 pkt – 90,91 %. Cena wybranej oferty wskazana w ofercie wynosi: 102 434,67 zł
brutto, po negocjacjach z dnia 25.01.2019 roku cena została określona na 111 258,42 zł
brutto i mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej
przez:
Wydawnictwo C.H. Beck sp. z o.o. dla II części zamówienia
Wykonawca spełnił wymagania Zamawiającego opisane w Zapytaniu ofertowym i spośród
ofert niepodlegających odrzuceniu złożył najkorzystniejszą ofertę. Zgodnie z kryteriami oceny
ofert (cena – waga 9,09 %, funkcjonalność – waga 90,91 %) ww. oferta otrzymała 8 pkt –
72,27 %. Cena wybranej oferty wynosi: 34.132,50 zł brutto, z pakietem dodatkowym
35.977,50 zł brutto i mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.

