Warszawa,dnia v" l«u.:"": 2020r.

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
WICEPREZES
Tomasz Dobrowolski
RCL.BA.2710.2/2020

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego na ,,Świadczenie uslug wsparcie technicznego
dla oprogramowania Check Point"
znak sprawy RCL-27-80/2020

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

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) - zwaną dalej ,,ustawą", Rządowe
Centrum Legislacji - zwane dalej ,,Zamawiającym" przekazuję informację o wynikach
postępowania:
1) wpostępowaniuwpłynęłanastępującaoferta:
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Asseco Poland S.A.
Biuro w Warszawie

ul. Branickiego 13
]

02-972 Warszawa

378,302,49

20 godzin

119 miesięcy

368.754,00

20 godzin

72 miesiące

ul. Olchowa 14
35-322 Rzeszów
P.H.U. EVERCOM

Paweł Nogowicz

2

ul. Codzienna 8C
03-668 Warszawa

2) Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu została zastosowana
procedura wynikająca z art. 24aa ustawy (tzw. procedura odwr«"cona).
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3) oferty sklasyfikowano następująco (wg ustalonych kryteriów oceny ofert: cena oferty 60o/o, ilość godzin asyst technicznych świadczonych w siedzibie Zamawiającego - lO%,
doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia - 30%):
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Asseco Poland S.A.
Biuro w Warszawie

ul. Branickiego 13
02-972 Warszawa

1

58,49

10,00

30,00

98,49

60,00

10,00

30,00

100,00

ul. Olchowa 14
35-322 Rzeszów

P,H.U. EVERCOM

Paweł Nogowicz

2

ul. Codzienna 8C
03-668 Warszawa

4) Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez:
P.H.U. EVERCOM

Paweł Nogowicz
ul. Codzienna 8C
03-668 Warszawa

Cena oferty brutto: 368.754,00 zł

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.
5) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. l pkt 2 ustawy, umowa w sprawie
przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
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