Warszawa, 2019-05-30

WIF.261.3.2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na usługę asysty i wsparcia technicznego
Oracle, (WIF.261.3.2019).

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, Polski Komitet
Normalizacyjny z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14B informuje o wyborze
najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

usługę asysty i wsparcia technicznego Oracle

W wyniku przeprowadzonej oceny ofert w postępowaniu jw. Polski Komitet
Normalizacyjny informuje, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez
Wykonawcę:
DECSOFT S.A. , Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa,
która uzyskała 100 punktów (cena – 60 pkt., termin płatności - 20 pkt., termin
dostarczenia oświadczenia producenta – 20 pkt.).
W postępowaniu ofertę złożył również Wykonawca:
Transition Technologies S.A., ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa
Oferta nr 1, która uzyskała 99,9964 punktów.
Punktację przyznaną w każdym z kryteriów oceny ofert przedstawia Załącznik nr 1.

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy:
In4mates Sp. z o.o., ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa; Oferta nr 3
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy
Uzasadnienie:
Wykonawca nie złożył Formularza oferty wymaganego w Rozdziale 4 pkt. 9.1. SIWZ ani
dokumentu zawierający co najmniej informacje w nim zawarte. Dokument wskazany
powyżej nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy.
Zamawiający odstąpił od wezwania Wykonawcy do uzupełnienia brakującego
dokumentu wymaganego w Rozdziale 4 pkt. 5.2.3. tj. oświadczenia o przynależności

albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, ponieważ pomimo jego
uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu. Wykonawca w dniu 20 maja
2019 r. złożył dokument podpisany przez osobę, która nie figuruje w KRS jako
uprawniona do reprezentowania Wykonawcy.

Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie 10 dni od
dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Od niniejszej czynności Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone
w Rozdziale 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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Podpis elektroniczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym.

Załącznik nr 1

Cena

Termin
płatności

Oferta nr 1
Transition Technologies S.A.
ul. Pawia 55
01-030 Warszawa

Oferta nr 2
DECSOFT S.A.
Al. Jerozolimskie 179
02-222 Warszawa

Termin
dostarczenia
oświadczenia

Ogółem

59,9964

20

20

99,9964

60

20

20

100

