Do firm:





GECOS SPÓŁKA Z O.O.; email: m.domagalo@gecos.pl
KANTATA SPÓŁKA Z O.O.; email: jacek.regiec@kantata.pl
PULSAR SYSTEM JACEK SKORUPA; email: jacek.skorupa@pulsarsystem.pl

UWAGA: proszę o potwierdzenie odbioru emaila.
Chciałbym na wstępie podziękować za wszystkie złożone oferty w odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82
na: „Zakup usług eksperckich w ramach etapu nr 3 Projektu pn.: „Wdrożenie zaawansowanego systemu B2B w
przedsiębiorstwie MACED wspomagającego procesy biznesowe i komunikację z partnerami handlowymi””,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2., Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-32-053/13-00.

Następujące firmy złożyły oferty w odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 (podano też cenę łączną netto
w zł):
1)GECOS SPÓŁKA Z O.O. ; Cena łączna netto w zł: 585 000,00 zł
2) KANTATA SPÓŁKA Z O.O ; Cena łączna netto w zł: 493 200,00 zł
3) PULSAR SYSTEM JACEK SKORUPA; Cena łączna netto w zł: 394 000,00 zł
Wszyscy oferenci złożyli oferty zgodnie z ZAPYTANIEM OFERTOWYM NR 1/2015/POIG82.
Zespół powołany przez Zamawiającego w dniu 9 marca 2015 r. w celu wykonania oceny ofert w dniu 9 marca 2015 r.,
stwierdził, iż:

1)
2)
3)
4)

Żaden z oferentów nie podlega wykluczeniu.
Żadna z ofert nie podlega odrzuceniu.
Nie istnieją podstawy do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia
Na podstawie kryteriów udzielenia zamówienia oferty uzyskały następującą liczbę punktów:

kryterium nr 1

L.p.
1)
2)
4)

OFERENCI
GECOS SPÓŁKA Z O.O
KANTATA SPÓŁKA Z O.O
PULSAR SYSTEM JACEK
SKORUPA

Cena
łączna
Cena łączna
Liczba
netto
netto oferty Cena łączna
Waga
punktów jakie
oferty w najtańszej w netto oferty kryterium
uzyskała
zł:
zł:
badanej w zł:
w [%]
oferta
585000,00
zł
585000,00 zł
100%
81,60
493200,00
zł
493200,00 zł
100%
85,13
394000,00
394000,00
zł
zł
394000,00 zł
100%
100,00

W ramach kryterium nr 1 ocena ofert przeprowadzana jest w następujący sposób:
(Cena łączna netto oferty najtańszej) / (Cena łączna netto oferty badanej ) x 100 pkt
Stwierdza się, że oferta złożona przez firmę PULSAR SYSTEM JACEK SKORUPA uzyskała 100,00 pkt w ramach kryterium
numer 1.
100,00 pkt czyli maksymalną liczbę punktów uzyskała tylko jedna firma i jest nią PULSAR SYSTEM JACEK SKORUPA
Kryterium nr 1 ma wagę 100% w ramach oceny ofert.
Zamawiający rezygnuje z prawa (punkt 4.4. ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/2015/POIG82) zaproszenia Oferentów do Siedziby
Zamawiającego, celem przedstawienia prezentacji aplikacji B2B, parametrów technicznych sprzętu i oprogramowania.
===================================================================
Zamawiający stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria oceny ofert złożyła firma PULSAR SYSTEM JACEK
SKORUPA
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów, tj.: firmie PULSAR
SYSTEM JACEK SKORUPA
Wzywa się firmę PULSAR SYSTEM JACEK SKORUPA do stawienia się w oddziale Zamawiającego, tj. Swarzędzu
przy ul. Słonecznej 9a, w dniu 10 marca 2015 roku celem przeprowadzenia rokowań oraz zawarcia
umowy na realizację przyznanego zamówienia.
===================================================================
Wszystkim pozostały oferentom jeszcze raz dziękuję za złożenie oferty i życzę samych serdeczności w prowadzeniu własnych
biznesów.
===================================================================
Zamawiający wymaga (punkt 4.2. ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/2015/POIG82), aby Oferent nie zalegał z opłacaniem
podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na żądanie
zamawiającego zobowiązany będzie dostarczyć oświadczenie potwierdzające niezaleganie z podatkami i składkami.)
Zamawiający (punkt 4.2. ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/2015/POIG82) żąda dostarczenia oświadczenia potwierdzające
niezaleganie z podatkami i składkami w momencie podpisania umowy na realizację przyznanego zamówienia. Oświadczenie
zostanie zweryfikowane przed zawarciem umowy.
Zgodnie z punktem 5. ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/2015/POIG82 szczegółowy harmonogram realizacji zostanie
uzgodniony przed podpisaniem umowy.

W dniu 9 marca 2015 roku:

1) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie WWW:
www.maced.pl.
2) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do oferentów za
pośrednictwem poczty elektronicznej na email wskazany w ofercie.
3) Następnie informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana telefonicznie
oferentom z wykorzystaniem numeru telefonicznego oferenta wskazanego w ofercie.

