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RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
WICEPREZES

Tomam Dobrowolski

RCL.BA.2710.2/2019

!',Warszawa, dnia !A '1 września 2019 r.

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Pos%powania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego na ,,Dostawę, instalację i konfigurację systemu

wykonywania kopii zapasowych"

znak sprawy RCL-27-150/2019

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

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) - zwaną dalej ,ustawą", Rządowe

Centrum Legislacji - zwane dalej ,Zamawiającym" przekazuję informację o wynikach

postępowania:

1) w postępowaiiiu wpłynęła następująca oferta:

2) Zamawiający w dniu 12 września br. dokonał na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy

poprawienia w treści oferty oczywistej omyłki rachunkowej z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokoiianych poprawek.

3) ofertę sklasyfikowano następująco (wg ustalonych kryteriów oceny ofert: cena oferty -
60%, dodatkowe funkcjonalności opisane w I pkt. 9 - OPZ - 20%, dodatkowe

funkcjonalności opisane w I pkt. 10 - OPZ - 20%):
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Nr

ofeity
Wykonawca Cena oferty brutto

Dodatkowe

funkcjonalności opisane w
l pkt. 9 - OPZ

Dodatkowe

funkcjonalnosci opisane
w } pkŁ 10 - OPZ

i

ASCOMP S.A.

ul. Christo Botewa 14

30-798 Kraków

294.993,98 TAK TAK



4) Zamawiający dokoiiał wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez:
ASCOMP S.A.

ul. Christo Botewa 14

30-798 Kraków

Cena oferty brutto: 294.501,98 zł

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ oraz uzyskała największą licz% punktów

na podstawie ristalonych kryteriów oceny ofert tj.-100 pkt.

Propoiiowana w ofercie cena nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający może

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5) 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

l<rótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
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Nr

oferty Wykonawca
Kryteriuni nr l

Cena ofeiis hi'utto

- do 60 pkt

-Krvt;riu-m n-r 2
I)t+datkowe

tunkcjnnalności opisaiie v'
I pkl. 9 - OI'7

.-...............-..=..-?o p!t ............................. ... ... ......

' " ' Kryterium nr 3 '-"" ""
Dcidatkciwe

Funkcjonalności opisane
w l pkt. 10 - OPX

- 20 pkt

Liczba

ogólna

1

ASCOMP S.A.

ul. Christo Botetva 14

30-798 Kraków

60.00 20,00 20.00 100,00


