
 
 
 

Węgorzewo, dnia 16 października  2020r. 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  
OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na wdrożenie e-usług w Gminie Węgorzewo w ramach realizowanego projektu pt. 

Zastosowanie telemetrii i inteligentnych e-usług dla mieszkańców Gminy Węgorzewo w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 

 

 
Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1986) informuje, że dokonano rozstrzygnięcia postępowania 

w sprawie udzielanie zamówienia publicznego pn: wdrożenie e-usług w Gminie Węgorzewo 

w ramach realizowanego projektu pt. Zastosowanie telemetrii i inteligentnych e-usług dla 

mieszkańców Gminy Węgorzewo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty – 

Oferty złożonej przez:  

Polski Instytut Rozwoju  Sp. z o.o. 

Ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa 

 

Wykonawca oferuje realizację kompletnego przedmiotu zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę: 4.185.000,00 złotych brutto (słownie: cztery miliony sto 

osiemdziesiąt pięć tysięcy)  

 

Uzasadnienie:  

Oferta spełnia warunki wymagane od Wykonawców zawarte w SIWZ i zawiera wszystkie dokumenty 

potwierdzające spełnienie warunków. Oferta uzyskała największą liczbę 99 punktów, w związku  

z tym została uznana przez Zamawiającego na podstawie przyjętych w SIWZ kryteriów za 

najkorzystniejszą. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wykluczył żadnego 

Wykonawcy i nie odrzucił żadnej oferty.  

Poniżej Zamawiający przedstawia klasyfikację ofert złożonych w przedmiotowym przetargu 

nieograniczonym:  

 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres wykonawcy 

 

 

Ocena ofert w 

kryterium cena – 

60 pkt  

 

Ocena ofert w kryterium 

oceny dodatkowych 

funkcjonalności systemu 

- 5 pkt 

Ocena 

ofert w 

kryterium 

okres 

gwarancji – 

30 pkt 

Ocena ofert w 

kryterium 

społeczne; 

zatrudnienie osoby 

niepełnosprawnej 

– 5 pkt 

Suma 

punktów 

1 

NetLand Sp. z o.o. 

ul. Władysława Trylińskiego 

16, 

53,32 5 30 5 

 

93,32 



 
10-683 Olsztyn 

2 

Polski Instytut Rozwoju 

 Sp. z o.o. 

Ul. Twarda 18 

00-105 Warszawa 

60 4 30 5 99 

 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych  tj. w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego 
zawiadomienia.    
 
 
         W imieniu Zamawiającego 
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