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Laureat Polskiej Nagrody Jakości. Urząd realizuje zadania w oparciu o  zintegrowany system zarządzania zgodny z normami: PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO/IEC 

27001:2017-06, PN-EN ISO 14001:2015-09, PN-ISO 45001:2018-06, PN-ISO 37001:2017-05 oraz na podstawie wytycznych PN-ISO 26000. 
 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYKONAWCACH KTÓRYCH 

OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE 

 
 

Dotyczy postępowania prowadzonego trybie podstawowym bez negocjacji w przedmiocie zamówienia na 

system informatyczny do obsługi budżetu obywatelskiego województwa mazowieckiego wraz z usługą 

udostępnienia, opieki serwisowej i utrzymania tego systemu 

 
 

Zgodnie z art. 253 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 

1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, zawiadamiam, że do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 24 stycznia 

2022 r. wpłynęły 2 oferty złożone przez następujących Wykonawców:   

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Mediapark Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 10, 

10-683 Olsztyn, za cenę 179 949,00 PLN. 

 

Najkorzystniejszą ofertę wybrano na podstawie kryteriów oceny ofert: cena – 50 pkt, dostępność – 35 pkt, 

estetyka i funkcjonalność – 15 pkt. 

 

Streszczenie porównania i oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją: 

Nr 
oferty 

Wykonawca  Pkt w kryterium 
cena - 50 pkt 

Pkt w kryterium 
dostępność - 
35 pkt 

Pkt w kryterium estetyka i 
funkcjonalność – 15 pkt 
1) przejrzystość, czytelność systemu, 
rozmieszczenie elementów na stronie, 
kolorystyka – 0-5 pkt; 
2) zastosowane funkcjonalności 
usprawniające pracę osób składających 
projekty – 0-5 pkt; 
3) zastosowane funkcjonalności 
usprawniające pracę Zamawiającego – 
0-5 pkt 

Łączna 
punktacja 

2 Mediapark Sp. z o.o. 

50 pkt 35 pkt 1) 5 pkt 
2) 5 pkt 
3) 5 pkt 
łącznie: 15 pkt 

 
 100 pkt 

3 
Ardura Consulting 
Sp. z o.o. Sp. k. 

34,83 pkt 31 pkt 1) 3,80 pkt 
2) 3 pkt 
3) 3 pkt 
łącznie: 9,80 pkt 

 
75,63 pkt 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcom, którzy złożyli oferty, a także 

zamieszczona na stronie Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia.  

 

Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przesłania niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy, z uwzględnieniem art. 577 ustawy. 
 
 
 

Sprawę prowadzi: 
Luiza Buze 
tel. (22) 31 41 668 
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Nr 
oferty 

Nazwa i adres (firma) Wykonawcy 
Cena brutto w PLN 
(z VAT) 

1 Mediapark Sp. z o.o.,  ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn 179 949,00 

2 Ardura Consulting Sp. z o.o. Sp. k.,  ul. Ząbkowska 31, 03- 736 Warszawa 258 300,00 
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