
 

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,  

II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.  
Projekt jest realizowany przez Urząd Zamówień Publicznych w partnerstwie z Ministerstwem Cyfryzacji. 

                str. 1 

Warszawa, 25 listopada 2019 r. 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
Dotyczy postępowania na budowę Platformy e-Zamówienia oraz usługi Inżyniera Kontraktu, 

składającego się z dwóch części: 
1. Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Platformy e-Zamówienia wraz z usługą nadzoru 

autorskiego nad eksploatacją Platformy e-Zamówienia w okresie stabilizacji oraz usługą 
utrzymania przez okres 12 miesięcy. 

2. Świadczenie usług doradztwa i wsparcia dla Zamawiającego w trakcie wykonywania umów na 
„Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Platformy e-Zamówienia wraz z usługą nadzoru 

autorskiego nad eksploatacją Platformy e-Zamówienia w okresie 
 

 

Zamawiający – Urząd Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), informuje  

o dokonaniu  wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na budowę Platformy  

e-Zamówienia oraz usługi Inżyniera Kontraktu w zakresie części I postępowania -  „Zaprojektowanie, 

budowa i wdrożenie Platformy e-Zamówienia wraz z usługą nadzoru autorskiego nad eksploatacją 

Platformy e-Zamówienia w okresie stabilizacji oraz usługą utrzymania przez okres 12 miesięcy”. 

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę European Dynamics 

Konsorcjum. Oferta tego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryteriów 

określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

W przedmiotowym postępowaniu złożono następujące oferty: 

 

Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy Punkty przyznane ofercie 

Oferta nr 1  
 

European Dynamics Konsorcjum 
składające się z: 
European Dynamics Luxembourg 
SA (Lider konsorcjum)  
Jean Engling 12 – L-1466 
Luksemburg 
 i  
European Dynamics SA (Partner 
konsorcjum) 
Kifissias 209 & Arkadiou – GR-
15124 Ateny, Grecja 

Cena oferty: 60 pkt 
Doświadczenie i wiedza Dewelopera/Programisty 
zaangażowanego w realizację zamówienia: 15pkt  
Doświadczenie i wiedza Analityka zaangażowanego w 
realizację zamówienia: 10 pkt 
Wydłużenie okresu ważności licencji na BI: 5 pkt 
Dodatkowe godziny przeznaczone na modyfikacje 
Platformy zaoferowane w okresie stabilizacji: 10 pkt 
Łączna liczba punktów: 100 pkt  
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Oferta nr 2 Portal PZP Sp. z o.o.  
ul. P. Bardowskiego 4 
35-005 Rzeszów 

Cena oferty: 37,66 pkt 
Doświadczenie i wiedza Dewelopera/Programisty 
zaangażowanego w realizację zamówienia: 0 pkt 
Doświadczenie i wiedza Analityka zaangażowanego w 
realizację zamówienia: 0 pkt 
Wydłużenie okresu ważności licencji na BI: 5 pkt 
Dodatkowe godziny przeznaczone na modyfikacje 
Platformy zaoferowane w okresie stabilizacji: 10 pkt 
Łączna liczba punktów: 52,66 pkt 
 

Oferta nr 3 Pentacomp Systemy 
Informatyczne S.A. 
Aleje Jerozolimskie 179 
02-222 Warszawa 

Cena oferty: 31,41 pkt 
Doświadczenie i wiedza Dewelopera/Programisty 
zaangażowanego w realizację zamówienia: 15 pkt  
Doświadczenie i wiedza Analityka zaangażowanego w 
realizację zamówienia: 10 pkt 
Wydłużenie okresu ważności licencji na BI: 5 pkt 
Dodatkowe godziny przeznaczone na modyfikacje 
Platformy zaoferowane w okresie stabilizacji: 10 pkt 
Łączna liczba punktów: 71,41 pkt  
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