
 
 

 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020
  

 

Warszawa, dnia 05.05.2022 r. 

Nr sprawy: BA.WZP.26.6.1.2022 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają 
zastosowania przepisy ustawy Pzp pt.: „usługi programistyczne polegające na zapewnieniu działania 
istniejącego procesu historyzacji tj. tworzenia referencyjnej bazy adresowej, raportowej bazy 
adresowej i bazy raportowej. W ramach dotychczasowych prac wykonana została historyzacja 
danych adresowych, opracowano mechanizm przygotowujący referencyjne dane adresowe 
(konsolidujący adresy PRG z NOBC), wykonano geokodowanie oraz zmigrowano dane adresowe SIIS 
w oparciu o procesy stworzone w FME, pliki wsadowe i procedury w PL/SQL”. 

 
Zamówienie finansowane będzie w ramach projektu nr POPC.04.01.01-00-0061/22 „Finansowanie 
zaplecza technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2022 r.” w ramach 
Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.  

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

1. Szacowana wartość zamówienia jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia: 26 500,00 zł netto, tj. 32 595,00 zł brutto. 

2. Sposób upublicznienia Zapytania ofertowego: Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na 
stronie internetowej Zamawiającego www.uke.gov.pl – BIP – zapytania ofertowe w dniu 
22.04.2022 r.  

3. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 04.05.2022 r. do godz. 10:00, wpłynęły oferty: 

Nr 
oferty Nazwa Wykonawcy Cena oferty brutto 

1. 

 
 
Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.  
 
Aleje Jerozolimskie 179, 

02-222 Warszawa  

28 290,00 zł 

 

2.  

 
inProjects Sp. z o. o. Sp. k. 
 
ul. Harcerzy 3,  
71-465 Szczecin 

43 050,00 zł 

 

4. Kryteria oceny ofert: 



 
 

Liczba punktów = cena brutto najniższej zaproponowanej oferty X 100 

cena brutto oferty badanej 

5. Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 

 

Nr 
oferty 

 Liczba punków w kryterium cena brutto 

1 

28 290,00 

------------------- x 100 

28 290,00 

100,00 

2 

28 290,00  

------------------- x 100 

43 050,00 

66,00  

 
W postępowaniu nie podlega wykluczeniu żaden Wykonawca, a odrzuceniu nie podlega żadna oferta. 
Złożona oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
 
Zamawiający informuje o wyborze oferty złożonej przez: 
Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. Aleje Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa. 

 

Akceptujący: 
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