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Warszawa dnia Zwrześnia 2017 r.
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI

WICEPREZES

Tomasz Dobrowolski

RCL.BA.271 0.5/2017

Wykonawcy

biorący udzial w postępowaniu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego na „Świadczenie usług wsparcie technicznego

dla oprogramowania Check Point”

znak sprawy RCL-27-183/2017

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) — zwaną dalej „ustawą”, Rządowe Centrum

Legislacji — zwane dalej „Zamawiającym” przekazuję informację o wynikach postępowania:

1) W postępowaniu wpłynęła następująca oferta:

Ilość godzin asyst
technicznych

Numer Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Cena oferty brutto świadczonych
Klauzula

oferty wykonawcy w siedzibie
społeczna

Zamawiającego

Asseco Data Systems S.A.

1 ut. Podolska 21 373.100,00 20 godzin 1 osoba

81-321 Gdynia

2) Ofertę sklasyfikowano następująco (wg ustalonych kryteriów oceny ofert: cena oferty —

60%, ilość godzin asyst technicznych świadczonych w siedzibie Zamawiającego — 20%,

klauzula społeczna — 20%):

Kryterium nr 2 Kryterium nr

Nr
Kryterium nr 1 Ilość godzin asyst

Liczba
Wykonawca Cena oferty brutto technicznych świadczonych Klauzula

ogólnaoferty
- do 60 pkt w siedzibie Zamawiającego społeczna

-do 20 pkt - do2O pkt

Asseco Data Systems S.A.

1 ul. Podolska 21 60,00 20,00 20,00 100,00

81-321 Gdynia
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3) Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wybrano ofertę złożoną przez Asseco Data Systems S.A., ul. Podolska 21, 81-321

Gdynia. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ oraz uzyskała największą liczbę

punktów na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert tj. — 100 pkt.

Proponowana w ofercie cena nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający może

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, umowa

w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
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