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Warszawa, dnia 21.05.2021 r. 

  

 
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Nr D/44/2021  

 

Na podstawie art. 239, ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiający – 2. Regionalna Baza Logistyczna informuje, że w postępowaniu 

na dostawę urządzeń systemu wymiany danych meteorologicznych NATO ACOMEX 

oraz oprogramowania do wizualizacji danych, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

I. Najkorzystniejszą ofertę złożył: 

1) Wykonawca: Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o., ul. Marii Skłodowskiej-Curie 

10, 99-300 Kutno, oferującego wykonanie zamówienia w następującej cenie, terminie 

realizacji, dodatkowym pakiecie wsparcia technicznego oraz dodatkowej 

bezpłatnej aktualizacji oprogramowania: 

 

Zadanie nr  1 

 

netto:    792 128,00 zł 

 

brutto:  974 317,44 zł  

 

 

 

 

 

Termin realizacji: w terminie 80 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak 

nie później niż do dnia 30.11.2021r.  

Pakiet wsparcia technicznego: 6 miesięcy 

Bezpłatna aktualizacja oprogramowania: 12 miesięcy 

 

Zadanie nr  2 

 

netto:    19 441,00 zł 

00 zł 

 

brutto:  23 912,43 zł 

 

 

 

 

 

Termin realizacji: w terminie 70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak 

nie później niż do dnia 30.11.2021r.  

Pakiet wsparcia technicznego: 6 miesięcy 

Bezpłatna aktualizacja oprogramowania: 12 miesięcy 

Uzasadnienie wyboru: zamawiający dokonał wyboru ofert według kryterium określonym 

w SIWZ: cena = 60 %,  termin realizacji zamówienia = 20%, pakiet wsparcia technicznego 

= 10%, bezpłatna aktualizacja oprogramowania = 10%. 
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II. W postępowaniu złożono 2 oferty, których zestawienie cen i uzyskanej punktacji  

w kryterium cena = 60 %,  termin realizacji zamówienia = 20%, pakiet wsparcia technicznego 

= 10%, bezpłatna aktualizacja oprogramowania = 10%:  

Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i 

adres wykonawcy 
Oferowana cena Termin realizacji 

Dodatkowy 

okres pakietu 

wsparcia 

technicznego 

Dodatkowa 

bezpłatna 

aktualizacja 

oprogramowania 

Ilość 

uzyskanych 

punktów w 

kryterium 

cena=60% 

Ilość 

uzyskanych 

punktów w 

kryterium 

termin 

realizacji 

=20% 

Ilość 

uzyskanych 

punktów w 

kryterium 

pakiet 

wsparcia 

technicznego 

=10% 

Ilość uzyskanych 

punktów w 

kryterium 

bezpłatna 

aktualizacja 

oprogramowania 

=10% 

RAZEM: 

ZADANIE NR 1 

1 

ENAMOR Sp. Z o.o. 

ul. Inżynierska 1 

81-512 Gdynia 

netto: 1 078 031,13 zł 

brutto:1 325 978,29zł 

w terminie 60 dni 

kalendarzowych od 

daty zawarcia 

umowy, jednak nie 

później niż do dnia 

30.11.2021r. 

6 miesięcy 12 miesięcy 44,09 20,00 10,00 10,00 84,09 

2 

Megmar Logistics & 

Consulting Sp. z o.o. 

ul. Marii 

Skłodowskiej-Curie 

10 

99-300 Kutno 

netto: 792 128,00 zł 

brutto: 974 317,44 zł 

w terminie 80 dni 

kalendarzowych od 

daty zawarcia 

umowy, jednak nie 

później niż do dnia 

30.11.2021r. 

6 miesięcy 12 miesięcy 60,00 15,00 10,00 10,00 95,00 

ZADANIE NR 2 

1 

ENAMOR Sp. Z o.o. 

ul. Inżynierska 1 

81-512 Gdynia 

netto:  25 317,25 zł 

brutto: 31 140,22 zł 

w terminie 60 dni 

kalendarzowych od 

daty zawarcia 

umowy, jednak nie 

później niż do dnia 

30.11.2021r. 

6 miesięcy 12 miesięcy 46,07 20,00 10,00 10,00 86,07 

2 

Megmar Logistics & 

Consulting Sp. z o.o. 

ul. Marii 

Skłodowskiej-Curie 

10 

99-300 Kutno 

netto: 19 441,00 zł 

brutto: 23 912,43 zł 

w terminie 70 dni 

kalendarzowych od 

daty zawarcia 

umowy, jednak nie 

później niż do dnia 

30.11.2021r. 

6 miesięcy 12 miesięcy 60,00 17,14 10,00 10,00 97,14 

 

III. Z postępowania nie wykluczono wykonawców. 

 

IV. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. 

 

V. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 264 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, może zawrzeć umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego  

z Wykonawcą wskazanym w pkt. 1. 

 

VI. Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej w oparciu  

o przepisy Prawa zamówień publicznych, dział IX „Środki ochrony prawnej”. 

 
 

      KOMENDANT 

/-/ płk Mieczysław SPYCHALSKI 


