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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
 

BIURO ADMINISTRACJI 
 

 Warszawa, dnia 2 sierpnia 2019 r. 
 BA.WZP.26.24.2019.20  

 
 
Wykonawcy 

 
 

 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Świadczenie usługi wsparcia i modyfikacji Platformy Usług 
Elektronicznych” – sprawa nr BA.WZP.26.24.2019. 
 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuję, że 
w wyniku przeprowadzonego postępowania o wskazane na wstępie zamówienie publiczne za 
najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez Wykonawcę:  
 

S&T Services Polska sp. z o.o. 
ul. Postępu 21D 

02-676 Warszawa 
 
Cena brutto (z podatkiem VAT) zaoferowana przez wybranego Wykonawcę wynosi: 662 
725,23 PLN (słownie: sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia pięć złotych, 
23/100).  
 
W prowadzonym postępowaniu kryteriami oceny ofert były: 
 

 
Kryterium 

Znaczenie 
procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość 
punktów jakie może 

otrzymać oferta 
za kryterium 

Cena z podatkiem VAT 60% 60 punktów 

Liczba dodatkowych roboczogodzin na modyfikację 
systemu 

20% 20 punktów 

Kwalifikacje i doświadczenie zespołu realizującego 
zamówienie 

10% 10 punktów 

Szkolenie z obsługi i administracji systemu PUE 10% 10 punktów 
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Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych w punkcie XXII Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”).  
Wybrana oferta otrzymała największą liczbę punktów (100 pkt) obliczonych zgodnie 
z zasadami i ze wzorami opisanymi w punkcie XXII SIWZ, spośród wszystkich złożonych ofert 
niepodlegających odrzuceniu. 
 
Zamawiający przedstawia poniżej informacje określone w art. 92 ust.1 pkt 1-3 ustawy Pzp: 
 

 
Nr oferty 

 

Nazwa (firma), siedziba 
i adres Wykonawcy 

Liczba punktów w 
kryterium „Cena z 
podatkiem VAT” 

Liczba punktów 
w kryterium 

„Liczba 
dodatkowych 

roboczogodzin na 
modyfikację 

systemu” 

Liczba punktów  
w kryterium 
„Kwalifikacje  

i doświadczenie 
zespołu 

realizującego 
zamówienie” 

Liczba 
punktów  

w kryterium 
„Szkolenie  
z obsługi  

i administracji 
systemu PUE” 

Łączna liczba 
punktów 
(kolumna 
3+4+5+6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
S&T Services Polska sp. z o.o. ul. 

Postępu 21D 
02-676 Warszawa 

60 20 10 10 
 

100 
 

2 
e-MSI sp. z o.o. 

ul. Stablewskiego 47/2N 
60-213 Poznań 

Oferta odrzucona 

 
 

 

 

Z poważaniem 

Dyrektor Biura 

Administracji 

                                                                  

 Barbara Jamróz 

Dokument podpisany elektronicznie 
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