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Warszawa, 18 września 2020 r.                                                                                                                                                    

OR-AG-I.ZP.D.272.49.2020.AS 
 
 
UCZESTNICY POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

 

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.,  

poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zawiadamiam, że w postępowaniu na dostawę oprogramowania i licencji 

na Informatyczny System Prawa Powszechnego – System Bazy Wiedzy do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 

17 września 2020 r., wpłynęła 1 oferta, złożona przez niżej wymienionego Wykonawcę: 
 

Nr oferty Nazwa (firma) Wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto w PLN 

1 WOLTERS KLUWER POLSKA SP. Z O.O. ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa 217 503,36 

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Przyokopowa 33,  

01-208 Warszawa. 

 

Uzasadnienie wyboru: W postępowaniu wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, którą Zamawiający ocenił 

zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert: cena – 68 pkt, dodatkowe funkcjonalności oferowanego systemu - 32 pkt. 

 

Poniżej streszczenie oceny ofert: 
 

Nr 

oferty 

Pkt w kryterium 

cena – do 68 pkt 

Pkt w kryterium  

dodatkowe funkcjonalności oferowanego systemu – do 32 pkt 

Łączna 

punktacja 

w zakresie zawartości oraz 

możliwości systemu – do 11 pkt 

w zakresie wymagania dotyczące 

funkcjonalności systemu – do 21 pkt 
100 

1 68 11 21 

 

Jednocześnie zawiadamiam, że Wykonawca nie został wykluczony z postępowania, a jego oferta nie została odrzucona 

przez Zamawiającego.  

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem 

terminu 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy zostanie przekazana Wykonawcom, którzy 

złożyli oferty, a także zamieszczona na stronie Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: 
Anna Siennicka,  
tel. (22) 31 41 667 

https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia

		2020-09-18T12:15:08+0200




