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Sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.14 

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2018 r. 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 

 

I. Zamawiający: 

Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01- 211 Warszawa 

II. Przedmiot zaproszenia do składania ofert: 

Świadczenie usługi wsparcia w zakresie stworzenia jednolitej relacyjnej bazy infrastruktury i usług 
telekomunikacyjnych aktualnej na 31 grudnia 2017 r., przechowującej pełną historię zmian 
atrybutów od roku 2011. 
 

Kod CPV  

72316000-3 Usługi analizy danych  

72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywanie oprogramowania, internetowe  
i wsparcia 

III. Określenie przedmiotu zamówienia 

1. Świadczenie usługi wsparcia w zakresie stworzenia jednolitej referencyjnej bazy adresowej, 

w szczególności przez: 

a. migrację danych adresowych za lata 2011, 2012, 2013 i 2017 pochodzących ze źródeł: 

(1) NOBC, (2) PRG i (3) SIIS do istniejącej bazy danych (2014-2016), będącej  

w posiadaniu Zamawiającego; 

b. weryfikacja wiarygodności danych adresowych i ich ewentualne czyszczenie; 

c. opracowanie mechanizmu geokodowania danych w celu uzupełnienia lub aktualizacji 

współrzędnych geograficznych; 

d. uzupełnienie bazy adresowej  współrzędnymi geograficznymi; 

e. zasilenie zestandaryzowanej bazy danych, będącej w posiadaniu Zamawiającego,  

danymi adresowymi aktualnymi na 31 grudnia 2017 r., pochodzącymi ze źródeł 

NOBC, PRG oraz SIIS.  

f. historyzacja zmian danych adresowych od roku 2011; 

g. przygotowanie schematu testów do wykonania przez Zamawiającego. 

2. Świadczenie usługi wsparcia w zakresie stworzenia zestandaryzowanej bazy raportowej 

infrastruktury i usług telekomunikacyjnych, w szczególności poprzez: 

a. migrację danych o infrastrukturze i usługach telekomunikacyjnych pochodzących  

z systemu SIIS za rok 2011, 2012, 2013 i 2017 do istniejącej bazy danych, będącej  

w posiadaniu Zamawiającego; 
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b. opracowanie schematu mapowania wartości słownikowych na potrzeby jednolitej 

bazy raportowej z uwzględnieniem różnic w słownikach dla poszczególnych lat 

inwentaryzacji; 

c. opracowanie metod badania wiarygodności danych z poszczególnych lat, sposobu 

raportowania oraz działań zaradczych w przypadku wykrycia nieprawidłowości 

(błędów lub małej wiarygodności danych); 

d. zasilenie zestandaryzowanymi danymi istniejącej bazy danych, będącej w posiadaniu 

Zamawiającego; 

e. weryfikacja i uzupełnienie istniejącego powiązania danych infrastrukturalnych  

i usługowych za lata 2014, 2015, 2016 z bazą adresową; 

f. przygotowanie schematu testów do wykonania przez Zamawiającego. 

3. Wsparcie w zakresie przygotowania ww. zagadnień będzie polegało na współpracy 

pracowników Zamawiającego z Wykonawcą, który udostępni zasoby osobowe oraz wiedzę  

i doświadczenie. 

4. Opracowanie dokumentacji procesów zdefiniowanych w punktach III.1-III.2. 

5. Przygotowanie materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie warsztatów dla pracowników 

Zamawiającego w zakresie zadań zdefiniowanych w przedmiocie zamówienia, czynności 

merytorycznych przeprowadzanych w trakcie procesu i zaproponowanych rozwiązań 

technicznych i technologicznych wszystkich etapów procesu 

6. Przedmiot umowy (punkty III.1-III.4) realizowany będzie przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego w wymiarze maksymalnie 1000 godzin, przy czym 1 godzina rozumiana jest 

jako 60 minut.  

7. Przedmiot umowy (punkty III.1-III.4) może być realizowany w oparciu o posiadane przez 

Zamawiającego rozwiązania lub rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę, przy czym 

czas wdrożenia nowych rozwiązań, szkoleń dla pracowników Zamawiającego z zakresu 

nowych rozwiązań oraz czas dostosowania danych istniejących w dotychczas stosowanych 

rozwiązaniach nie wlicza się w pulę 1000 godzin. 

IV. Termin realizacji: 

sukcesywnie do dnia 14 grudnia 2018 r.  

V.  Cel  

W dniu 3 czerwca 2015 r. zostało podpisane Porozumienie Trójstronne w sprawie realizacji przez 

Urząd Komunikacji Elektronicznej niektórych zadań związanych z realizacją I osi priorytetowej 

Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, 

zawarte pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz 

Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „Porozumienie Trójstronne”). Zgodnie 

z Porozumieniem Trójstronnym, jednym z zadań Urzędu Komunikacji Elektronicznej (jako 

instytucji specjalistycznej w zakresie cyfryzacji wskazanej w Programie Operacyjnym Polska 

Cyfrowa) jest wykonywanie analiz i udostępnianie niezbędnych informacji dotyczących istniejącej 

infrastruktury telekomunikacyjnej i usług szerokopasmowych. 

VI. Finansowanie 

Wykonanie usługi będzie finansowane ze środków projektu nr POPC.04.01.01-00-
0022/17„Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej w 2018 r.” w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020. 
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VII. Wymagania odnośnie oznakowania materiałów 

Na materiałach zrealizowanych w ramach zamówienia powinny zostać umieszczone obowiązujące 
logotypy Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Unii Europejskiej wraz z wyrażeniem Unia 
Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 
 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych warunków. 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu, dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym 

zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
         Opis sposobu spełnienia warunku:  

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 
 

2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia: 

Opis sposobu spełnienia warunku:  

Wykonawca dla spełnienia powyższego warunku zobowiązany jest wykazać, że w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie w ramach wykonanych lub wykonywanych usług, 
należycie wykonał: 

a) co najmniej 2 (dwie) usługi w zakresie standaryzacji, poprawy i wzbogacenia danych 
zgromadzonych w relacyjnej bazie danych w zbiorze składającym się z co najmniej 
pięciu milionów unikalnych rekordów, o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto; 

b) co najmniej 1 (jedną) usługę w zakresie standaryzacji, poprawy i wzbogacenia danych 
adresowych wraz ze współrzędnymi geograficznymi lub co najmniej 1 (jedną) usługę 
w zakresie integracji danych pochodzących z różnych okresów czasowych. 

 

 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania  

zamówienia:  
Opis sposobu spełnienia warunku: Wykonawca dla spełnienia powyższego warunku 
zobowiązany jest wykazać, że dysponuje Zespołem Projektowym, składającym się z dwóch 
programistów baz danych (w tym jednego pełniącego również funkcję Kierownika Zespołu), 
którzy posiadają poniżej określone wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie: 
 
a) Kierownik Zespołu: 

 posiada wykształcenie wyższe, 

 co najmniej 5-letnie doświadczenie na rynku informatycznym w zakresie tworzenia 
oprogramowania i baz danych 

 uczestniczył jako kierownik zespołu w co najmniej 2 (dwóch) projektach których 
głównym przedmiotem była poprawa jakości (czyszczenie) dużych zbiorów danych 
(co najmniej pięciu milionów unikalnych rekordów) zgromadzonych w relacyjnej 
bazie danych lub ich konsolidacja, w tym co najmniej jeden projekt o wartości nie 
mniejszej niż 100 000 zł brutto, 

 posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania 
relacyjną bazą danych oraz analizy dużych zbiorów danych (co najmniej pięciu 
milionów unikalnych rekordów), 
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b) Programista baz danych (2 osoby): 

 posiada wykształcenie wyższe,  

 posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie tworzenia i utrzymania kodu 
SQL, PL/SQL, 

  brał udział w co najmniej 2 (dwóch) projektach związanych ze standaryzacją, 
poprawą i wzbogaceniem danych. 

 
 

c) Wykonawca zobowiązany jest w celu wykazania spełnienia warunku sporządzić wykaz 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia. W wykazie tym zobowiązany 
jest podać imiona i nazwiska osób oraz wszystkie informacje na temat ich wykształcenia i 
kwalifikacji zawodowych potwierdzających spełnianie ww. warunków tj. podać również 
nazwy projektów, w których uczestniczyła wskazana osoba, okres realizacji tych 
projektów, nazwę podmiotu zlecającego realizację projektu, wartość projektu, zakres 
czynności jakie dana osoba wykonywała we wskazanym projekcie, informacje w jaki 
sposób wskazana osoba nabyła wymagane doświadczenie.. 

 

d) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny 
wpływ na realizację zamówienia. 

 
 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie złożonych 
przez Wykonawcę w ofercie dokumentów lub oświadczeń. 
 

IX. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 
a) W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców  wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 
b) Zamawiający dokona poprawienia omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny w ten sposób, że 

jeżeli cena ofertowa (brutto) w kolumnie 4 tabeli w formularzu ofertowym, nie będzie 
odpowiadała cenie ofertowej (brutto) podanej słownie i cenie ofertowej brutto podanej liczbą, 
Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano planowaną liczbę roboczogodzin  i cenę brutto 
za jedną roboczogodzinę.  

I.  
X. Sposób oceny ofert 

1) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców 
spełniających warunki określone w pkt VIII zaproszenia.  

2) Cenę oferty należy podać w PLN (polskich złotych), z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 
 

XI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 
 

Kryterium 
Znaczenie 
procentowe 
kryterium 

Maksymalna liczba 
punktów jakie może 

otrzymać oferta 
za kryterium 

Cena z podatkiem VAT (C) 60 % 60 Punktów 

Wartość merytoryczna oferty (W) 40 % 40 Punktów 



5 

 

 
Zasady oceny kryterium "Cena" (C). 

 
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku 
liczba punktów wynikającą z działania:  

 

                             Pi (C) = 
iC

Cmin   • Max (C) 

gdzie: 
i – numer oferty 
Pi(C) - liczba punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena z podatkiem VAT (C)"; 
Cmin - najniższa cena brutto (z podatkiem VAT) spośród wszystkich nieodrzuconych ofert; 
Ci - cena brutto oferty „i” (oferty badanej);  
Max(C) – maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać badana oferta za kryterium 

"Cena z podatkiem VAT  (C)" – 60 punktów. 
 

Zasady oceny kryterium „Wartość merytoryczna oferty (W)”.   
W przypadku kryterium „Wartość merytoryczna oferty”, oferta otrzyma punkty przyznane za 
przedstawiony w ofercie opis sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w trzech podkryteriach. 
Opis sposobu realizacji przedmiotu zamówienia zostanie oceniony pod kątem przedstawienia w nim 
informacji w następujących podkryteriach: 
 
 

Podkryteria w kryterium 
WARTOŚĆ MERYTORYCZNA 

Maksymalna liczba 
punktów jakie może 
otrzymać oferta 
za podkryterium 

1. Opis struktury jednolitej zestandaryzowanej bazy danych adresowych 
wraz z oznaczeniami zmian historycznych, a także wskazanie 
proponowanych podstawowych źródeł danych o adresach, 
dodatkowych źródeł danych wzbogacających dane podstawowe oraz 
metod przetwarzania tychże danych 

8 

2. Opis algorytmów, procedur, funkcji i reguł służących do cyklicznego 
rozszerzania bazy adresowej o nowe punkty adresowe oraz o 
aktualizację atrybutów w przypadku zmian istniejących punktów 
adresowych wraz z propozycją rozwiązania pozwalającego na 
utrzymanie kompletnej historii zmian 

16 

3. Opis procesu migracji danych gromadzonych w ramach inwentaryzacji 
infrastruktury i usług w latach 2011 – 2017 do zestandaryzowanej bazy 
raportowej w środowisku Oracle 

16 

Ocena punktowa oferty „i” w kryterium oceny ofert „Wartość merytoryczna oferty (W)”.  będzie 
liczbą wynikającą ze zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta oferta za poszczególne podkryteria. 
Oceniana oferta „i” otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczba punktów wynikających 
z działania matematycznego: 

Pi(W) = Pi(WZ) + Pi(WA) + Pi(WM)  
gdzie: 
Pi(W) – ocena punktowa oferty „i” wynikającą ze zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta oferta 
za poszczególne podkryteria w kryterium „Wartość merytoryczna oferty (W)”, 
Pi(WZ) – liczba punktów, jakie otrzyma oferta „i” za podkryterium „Opis struktury jednolitej 
zestandaryzowanej bazy danych adresowych wraz z oznaczeniami zmian historycznych, a także 
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wskazanie proponowanych podstawowych źródeł danych o adresach, dodatkowych źródeł danych 
wzbogacających dane podstawowe oraz metod przetwarzania tychże danych”. 
Pi(WA) - liczba punktów, jakie otrzyma oferta „i” za podkryterium „Opis algorytmów, procedur, 
funkcji i reguł służących do cyklicznego rozszerzania bazy adresowej o nowe punkty adresowe oraz o 
aktualizację atrybutów w przypadku zmian istniejących punktów adresowych wraz z propozycją 
rozwiązania pozwalającego na utrzymanie kompletnej historii zmian”. 
Pi(WM) - liczba punktów, jakie otrzyma oferta „i” za podkryterium „Opis procesu migracji danych 
gromadzonych w ramach inwentaryzacji infrastruktury i usług w latach 2011 – 2016 do 
zestandaryzowanej bazy raportowej w środowisku Oracle”; 

Podkryterium 1 

Opis struktury jednolitej zestandaryzowanej bazy danych adresowych wraz z oznaczeniami zmian 

historycznych, a także wskazanie proponowanych podstawowych źródeł danych o adresach, 

dodatkowych źródeł danych wzbogacających dane podstawowe oraz metod przetwarzania tychże 

danych 

W zakresie przedmiotowego podkryterium Komisja przetargowa dokona oceny oferty w oparciu 
o opis w niej zawarty i przyzna punkty w pięciostopniowej skali oceny wskazanej poniżej: 

0 pkt – opis nie zawiera struktury jednolitej zestandaryzowanej bazy danych adresowych 

2 pkt – opis zawiera niepełne informacje o jednym z kryteriów : 

 Struktura jednolitej bazy danych adresowych i oznaczenia zmian historycznych 

 Proponowane podstawowe i dodatkowe źródła danych 

 Metody przetwarzania danych adresowych 

4 pkt – opis zawiera pełne informacje o jednym z wyżej wymienionych kryteriów  

6 pkt – opis zawiera niepełne informacje o wszystkich wyżej wymienionych kryteriach lub zawiera 
pełne informacje o dwóch z wyżej wymienionych kryteriów 

8 pkt – opis zawiera pełne informacje o wszystkich wyżej wymienionych kryteriach 

 

Podkryterium 2 

Opis algorytmów, procedur, funkcji i reguł służących do cyklicznego rozszerzania bazy adresowej 

o nowe punkty adresowe oraz o aktualizację atrybutów w przypadku zmian istniejących punktów 

adresowych wraz z propozycją rozwiązania pozwalającego na utrzymanie kompletnej historii zmian 

(WA) 

Algorytmy, procedury, funkcje i reguły należy zbudować z wykorzystaniem oprogramowania 
będącego w posiadaniu Zamawiającego - Oracle Database 11g Enterprise Edition, PostgresSQL (wersji 
9.4 lub innej)+PostGIS2.1(2.1 bundle for PostgreSQL x64 9.4 lub innej), QGIS2.18, FME Desktop 
Professional Edition w wersji 2015.1, ArcGIS for Desktop Advanced 10.4 

W zakresie przedmiotowego podkryterium Komisja przetargowa dokona oceny oferty w oparciu 
o opis w niej zawarty i przyzna punkty w pięciostopniowej skali oceny wskazanej poniżej: 

0 pkt – opis nie zawiera algorytmów, procedur, funkcji i reguł pozwalających na utrzymanie aktualnej 
bazy adresowej wraz z historią zmian 
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4 pkt – opis zawiera niepełne informacje nt. algorytmów, procedur, funkcji i reguł służących do  

 cyklicznego rozszerzania bazy adresowej o nowe punkty adresowe  

lub  

 aktualizacji atrybutów w przypadku zmian istniejących punktów adresowych  

jednak nie pozwalają one na pełne utrzymanie aktualnej bazy adresowej wraz z historią zmian 

8 pkt – opis zawiera pełne informacje nt. algorytmów, procedur, funkcji i reguł służących do  

 cyklicznego rozszerzania bazy adresowej o nowe punkty adresowe  

lub  

 aktualizacji atrybutów w przypadku zmian istniejących punktów adresowych,  

12 pkt – opis zawiera pełne informacje nt. jednego oraz niepełne informacje nt. drugiego spośród 
zagadnień, których dotyczą algorytmy, procedury, funkcje i reguły służących do  

 cyklicznego rozszerzania bazy adresowej o nowe punkty adresowe  

 aktualizacji atrybutów w przypadku zmian istniejących punktów adresowych  

pozwalających na pełne utrzymanie aktualnej bazy adresowej wraz z historią zmian w zakresie 
tylko jednego z zagadnień 

16 pkt – opis zawiera pełne informacje nt. algorytmów, procedur, funkcji i reguł służących do  

 cyklicznego rozszerzania bazy adresowej o nowe punkty adresowe  

oraz  

 aktualizacji atrybutów w przypadku zmian istniejących punktów adresowych  

pozwalających na pełne utrzymanie aktualnej bazy adresowej wraz z historią zmian w zakresie 
obu zagadnień 

Podkryterium 3  

Opis procesu migracji danych zgromadzonych w ramach inwentaryzacji infrastruktury i usług 

w latach 2011 – 2017 do zestandaryzowanej bazy raportowej w środowisku Oracle (WM) 

Struktura danych zgromadzonych w ramach inwentaryzacji infrastruktury i usług w latach 2011 – 
2015 jest przedstawiona w załącznikach do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie w sprawie inwentaryzacji pokrycia istniejącą 
infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi zapewniającymi lub 
umożliwiającymi zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz budynkami 
umożliwiającymi kolokację (Dz.U. z 2011 r., Nr 46, poz. 238) 
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2011/s/46/238/1) oraz rozporządzenia Ministra Administracji 
i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług 
telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 276) (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/276). 

Opis procesu migracji danych zgromadzonych w ramach inwentaryzacji infrastruktury i usług w latach 
2011 – 2017 powinien zawierać: 

 model Bazy Raportowej (schemat bazy raportowej zawierający w szczególności zdefiniowane 
tabele z opisanymi obiektami, klucze własne i obce oraz relacje między tabelami), 

 zdefiniowanie etapów procesu migracji, 
 opis etapów – opis sposobu przetwarzania danych w celu stworzenia Bazy Raportowej 

zawierającej spójną strukturę danych. 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2011/s/46/238/1
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/276
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Model Bazy Raportowej powinien być przygotowany dla relacyjnej bazy danych Oracle (Oracle 
Database 11g Enterprise Edition). 

W zakresie przedmiotowego podkryterium 3, Komisja przetargowa dokona oceny oferty w oparciu 
o opis w niej zawarty i przyzna punkty w pięciostopniowej skali oceny wskazanej poniżej: 

0 pkt – opis procesu migracji danych nie zawiera modelu Bazy Raportowej 

4 pkt – opis procesu migracji danych zawiera niekompletny model Bazy Raportowej w skład, którego 
wchodzą zdefiniowane niektóre z elementów: 

 tabele z opisanymi obiektami,  

 klucze własne i obce  

 relacje między tabelami,  

jednak Wykonawca nie zdefiniował poszczególnych etapów procesu migracji oraz ich nie opisał, co 
nie gwarantuje przeprowadzenia procesu migracji danych 

8 pkt – opis procesu migracji danych zawiera kompletny model Bazy Raportowej w skład, której 
wchodzą zdefiniowane  

 tabele z opisanymi obiektami,  

 klucze własne i obce  

 relacje między tabelami,  

jednak Wykonawca nie zdefiniował poszczególnych etapów procesu migracji oraz ich nie opisał, co 
nie gwarantuje przeprowadzenia procesu migracji danych 

12 pkt – opis procesu migracji danych zawiera kompletny model Bazy Raportowej oraz Wykonawca 
zdefiniował poszczególne etapy migracji, jednak ich nie opisał w sposób gwarantujący pełne 
przeprowadzenie procesu migracji danych 

16 pkt – opis procesu migracji danych zawiera kompletny model Bazy Raportowej, zdefiniowane 
poszczególne etapy migracji oraz ich opisy w sposób gwarantujący pełne przeprowadzenie procesu 
migracji danych 

 

Ocena punktowa oferty. 

Ocena punktowa oferty „i” będzie liczbą wynikającą ze zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta 
oferta za poszczególne kryteria oceny ofert. Oceniana oferta „i” otrzyma zaokrągloną do dwóch 
miejsc po przecinku liczba punktów wynikających z działania matematycznego: 
  

∑ Pi =  Pi (C) + Pi (W) 
gdzie: 
∑ Pi – ocena punktowa oferty „i” wynikającą ze zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta oferta za 
poszczególne kryteria oceny ofert, 
Pi (C) - liczba punktów, jakie otrzyma oferta „i” za kryterium oceny ofert „Cena z podatkiem VAT (C)”;   
Pi (W) - liczba punktów, jakie otrzyma oferta „i” za kryterium oceny ofert „Wartość merytoryczna 
oferty (W)”. 

 
Wybór oferty najkorzystniejszej. 
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów 
i ich wag otrzyma najwyższą punktację obliczoną jako suma punktów otrzymanych za poszczególne 
kryteria oceny ofert, tj. liczbę punktów uzyskanych za kryterium oceny ofert „Cena z podatkiem VAT 
(C)”, oraz liczbę punktów uzyskanych za kryterium oceny ofert „Wartość merytoryczna oferty (W)”, 
przy czym w ostatecznym obliczaniu punktacji (wyborze najkorzystniejszej oferty) udział wezmą tylko 
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te oferty, które w kryterium Wartość merytoryczna oferty (W)”  otrzymają minimum 50% możliwych 
do otrzymania punktów tj. minimum 20 punktów. 
 
XII. Inne istotne postanowienia dotyczące zamówienia. 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od dnia jej złożenia. 

2. Oferta powinna obejmować wykonanie całości przedmiotu zamówienia, określonego  
w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert  

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie przez Wykonawcę wykonania części 
zamówienia podwykonawcy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień do złożonych ofert. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranym Wykonawcą postanowień umowy. 

8. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa na realizację przedmiotu 
niniejszego zaproszenia do składania ofert. Umowa będzie zawierała zapisy o karach umownych. 

Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie przeniesie na Zamawiającego  całość 
majątkowych praw autorskich wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na 
wykonywanie autorskich praw zależnych do wszelkiego oprogramowania oraz do wszystkich 
dokumentów sporządzonych w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz prawo własności nośników, 
na jakich dokumenty te przekazane zostaną Zamawiającemu. 

9. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 
wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego 
ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów 
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

10. Z uwagi, iż wartość zmówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 
euro do niniejszego zaproszenia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579). 

XIII. Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest Joanna Antczak, telefon:  

22 534 95 69, adres e-mail: joanna.antczak@uke.gov.pl   

XIV. Sposób przygotowania i złożenia oferty 

1) Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w załączniku numer 1 do niniejszego 
zaproszenia do składania ofert. 

2) Ofertę należy przesłać w formie skanu, do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą 
elektroniczną na adres e-mail: joanna.antczak@uke.gov.pl w terminie do dnia 20 kwietnia 
2018 r.   

3) Wykonawca zobowiązany jest złożyć w Ofercie następujące dokumenty:  
a) Formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego załącznik numer 1 do niniejszego 

zaproszenia do składania ofert; 
b) Opis sposobu realizacji przedmiotu zamówienia (zgodnie z kryterium Wartość 

merytoryczna oferty);  
c) Wykaz wykonanych usług sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik numer 2 do 

niniejszego zaproszenia do składania ofert; 

mailto:joanna.antczak@uke.gov.pl
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d) Wykaz wykonanych usług sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik numer 3 do 
niniejszego zaproszenia do składania ofert. 

 

Załączniki do niniejszego zaproszenia do składania ofert: 

1. Załącznik numer 1 do zaproszenia do składania ofert – wzór formularza ofertowego. 
2. Załącznik numer 2 do zaproszenia do składania ofert – wzór wykazu wykonanych usług. 
3. Załącznik numer 3 do zaproszenia do składania ofert – wzór wykazu osób. 
 

 


