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Dźwierzuty dn. 10.07.2018 r.

Wszyscy Wykonawcy

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: „Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania,
przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług
publicznych, digitalizacja i udostępnienie zasobów informacji przestrzennej oraz
modernizacja strony WWW z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego w
ramach projektu pn. „Nowa jakość usług publicznych - informatyzacja gminy
Dźwierzuty” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej
Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego
oraz wysoka jakość e-usług publicznych”.
Gmina Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty, jako Zamawiajacy,
działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówienm publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej
dalej „ustawą”, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą , w przedmiotowym
postepowaniu w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy została uznana i wybrana oferta :

1.1 W przedmiotowym postępowaniu dla poszczególnych części zamówienia w świetle treści art. 91
ust. 1 ustawy została uznana i wybrana oferta:
A. Dla części I „Dostawa Licencji i wdrożenie oprogramiowania, przeprowadzenie
modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych oraz digitalizacja
i udostępnienie zasobów informacji przestrzennej” złożona przez:
ZETO PROJEKT Sp. z o.o. ul. Pieniężnego 15, 10-003 Olsztyn
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę w części I zamówienia, spełnia warunki
udziału w postępowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający
przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ:
 cena 60% - maksymalnie 60 punktów
 okres gwarancji na przedmiot umowy 40% - maksymalnie 40 punktów.
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 524 226,00 zł brutto (słownie:
pięćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście dwadzieścia sześć zł 00/100) i jest ceną najniższą. Ponadto
Wykonawca zaoferował gwarancję na przedmiot umowy na okres 60 miesięcy.

Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 100 punktów, w tym:
 cena : 60 punktów
 okres gwarancji na przedmiot umowy: 40 punktów.

B. Dla części II „Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego” złożona przez:

DECSOFT Spółka Akcyjna, Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, Budynek Blue Office I,
poziom +2
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę w części II zamówienia, spełnia warunki
udziału w postępowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający
przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ:
 cena 60% - maksymalnie 60 punktów
 okres gwarancji na sprzęt informatyczny 40% - maksymalnie 40 punktów.
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 269 971,47 zł brutto (słownie:
dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden zł 47/100) i jest ceną
najniższą. Ponadto Wykonawca zaoferował gwarancję na oferowany sprzęt informatyczny okres 36
miesięcy.
Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 70 punktów, w tym w:



cena : 60 punktów
okres gwarancji na przedmiot umowy: 10 punktów.

C. Dla części III „Dostawa sprzętu informatycznego na wyposażenie stanowiska
kancelaryjnego”. W przedmiotowym postępowaniu, w części III „Dostawa sprzętu
informatycznego na wyposażenie stanowiska kancelaryjnego” ujawniono wadę:


w załączniku nr 1 do SIWZ „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia” część III, pkt
3.1. ppkt. 14. ujawniono błąd w wymaganych minimalnych parametrach urządzenia
wielofunkcyjnego (rozdzielczość kopiowania 1200x2400 dpi), nie ma obecnie sprzętu z
takimi parametrami na rynku, sprzęt taki nie istnieje.

Ujawniona wada maiała wpływ na składanie ofert przez potencjalnych wykonawców w tej części
postępowania.


W związku z powyższym część III przedmiotowego postepowania została unieważniona
zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) „postępowanie
obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”.

D. Dla części IV „Modernizacja strony WWW do standardów WAG 2.0.” złożona przez:
CONCEPT Intermedia Marek Jagodziński, ul. Wodociągowa 18A, 87-100 Toruń

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę w części IV zamówienia, spełnia warunki
udziału w postępowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający
przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ:
 cena 60% - maksymalnie 60 punktów
 okres gwarancji na przedmiot umowy 40% - maksymalnie 40 punktów.
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 11 950,00 zł brutto (słownie:
pięćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście dwadzieścia sześć zł 00/100) i jest ceną najniższą. Ponadto
Wykonawca zaoferował gwarancję na przedmiot umowy na okres 60 miesięcy.
Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 100 punktów, w tym
w:
 cena : 60 punktów
 okres gwarancji na przedmiot umowy: 40 punktów.
W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert ani nie wykluczono żadnego
Wykonawcy.
W przedmiotowym postępowaniu unieważniono część III postępowania.
Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z
późn. zm)
Z poważaniem
Wójt Gminy Dźwierzuty
/-/
Marianna Bogusława Szydlik

