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Zamość, dn. 21.01.2020r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp – Uczelnia Państwowa im.
Szymona Szymonowica w Zamościu zawiadamia, że w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieorganicznego na rozbudowę informatycznego systemu zarządzania uczelnią, za najkorzystniejszą
uznana została oferta złożona przez SIMPLE S.A., ul. Bronisława Czecha 49/51, 04-555 Warszawa.
Uzasadnienie: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.
Zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający kierował się kryterium: cena (60%), termin realizacji (20%), okres gwarancji (20%).
W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę.

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny
oferty

1.

SIMPLE S.A.
ul. Bronisława
Czecha 49/51
04-555 Warszawa

Wykonawca spełnia
warunki udziału
w postępowaniu,
oferta nie podlega
odrzuceniu

Cena/ Liczba
pkt
przyznanych
w kryterium:
cena

362 013,60 zł/
60,00 pkt.

Termin
realizacji/Liczba
pkt przyznanych
w kryterium:
termin realizacji

Dodatkowe
godziny
powdrożeni
owe/ Liczba
pkt
przyznanych
w kryterium

42 dni/
20,00 pkt.

0 godzin/
0,00 pkt.

Łączna punktacja: 80,00 pkt.

Zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustawy Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie
zamówienia publicznego przed upływem 5-dniowego terminu od dnia przekazania niniejszego
zawiadomienia o wyborze oferty.
Informacja o dynamicznym systemie zakupów
Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów w niniejszym postępowaniu.
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