
 

 

  
Poznań, 27.09.2017 r. 

 
 
Dot.   Dostawa platformy komunikacyjnej  
  

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 
Zamawiający działając zgodnie z przepisem art. 92 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579) niniejszym zawiadamia, że do realizacji 

zadania pn: „Dostawa platformy komunikacyjnej” wybrano ofertę: 

 

W zakresie zadania nr 1:  
 

4ASD sp. z o.o. 

Ul. Marszałkowska 58 

00-545 Warszawa  

 

Uzasadnienie wyboru oferty: 

Zgodnie z art. 91 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 

1579)  Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), tj. na podstawie kryteriów: Cena (60%), Termin wykonania 

zamówienia (30%), Cena za wsparcie i aktualizację platformy komunikacyjnej (również formularze zawarte na platformie 

komunikacyjnej) po okresie 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru (10%) oraz Dodatkowe funkcjonalności 

(20%). Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą 

liczbę 100,00 punktów  

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 

1579)  Zamawiający poniżej przedstawia punktację przyznaną ofertom: 

 
Numer oferty Liczba punktów  

w kryterium: 
Cena  – 40% 

Liczba punktów  w 
kryterium: 

Termin wykonania 
zamówienia – 30% 

Liczba punktów w 

kryterium: 

Cena za wsparcie i 

aktualizację platformy 

komunikacyjnej 

(również formularze 

zawarte na platformie 

komunikacyjnej) po 

okresie 24 miesięcy 

od daty podpisania 

protokołu odbioru 

(10%)  

Liczba punktów w 

kryterium: 

Dodatkowe 

funkcjonalności 

(20%)  

RAZEM 

1. 4ASD sp. z o.o. 

Ul. Marszałkowska 
58 

00-545 Warszawa 

40 pkt 30 pkt 10 pkt 20,00 pkt 100 pkt 

 



 

 

W zakresie zadania nr 2:  
 

4ASD sp. z o.o. 

Ul. Marszałkowska 58 

00-545 Warszawa  

 

Uzasadnienie wyboru oferty: 

Zgodnie z art. 91 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 

1579)  Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), tj. na podstawie kryteriów: Cena (60%), Termin wykonania 

zamówienia (30%), Cena za wsparcie i aktualizację platformy komunikacyjnej (również formularze zawarte na platformie 

komunikacyjnej) po okresie 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru (10%) oraz Dodatkowe funkcjonalności 

(20%). Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą 

liczbę 100,00 punktów  

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 

1579)  Zamawiający poniżej przedstawia punktację przyznaną ofertom: 

 
Numer oferty Liczba punktów  

w kryterium: 
Cena  – 40% 

Liczba punktów  w 
kryterium: 

Termin wykonania 
zamówienia – 30% 

Liczba punktów w 

kryterium: 

Cena za wsparcie i 

aktualizację platformy 

komunikacyjnej 

(również formularze 

zawarte na platformie 

komunikacyjnej) po 

okresie 24 miesięcy 

od daty podpisania 

protokołu odbioru 

(10%)  

Liczba punktów w 

kryterium: 

Dodatkowe 

funkcjonalności 

(20%)  

RAZEM 

1. 4ASD sp. z o.o. 

Ul. Marszałkowska 
58 

00-545 Warszawa 

40 pkt 30 pkt 10 pkt 20,00 pkt 100 pkt 

 
 
 

…………………………………………………. 

podpis 

 


