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Do wszystkich 

zainteresowanych 

 

 

I.  

W związku ze stwierdzonymi błędami formalnymi dotyczącymi wypełnienia dyspozycji art. 

92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (zwanej dalej „Ustawą Pzp”), Zamawiający 

informuje, iż w celu konwalidacji czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i odrzucenia 

ofert, unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i odrzucenia ofert z dnia 18 

grudnia 2014 r. w postępowaniu pn. „Dostawa licencji i wdrożenie systemów 

informatycznych zintegrowanych z platformą ePUAP wraz z uruchomieniem eUsług na 

platformie ePUAP, realizacja doradztwa w zakresie opracowania dokumentów, formularzy 

mających na celu wzmocnienie potencjału administracji samorządowej 16 jednostek 

samorządu terytorialnego, organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz kampanii 
informacyjno-promocyjnej” przeprowadzanym w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

 

II.  

Jednocześnie, działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy Pzp, po dokonaniu ponownego 

badania i oceny ofert Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w Rozdziale 14 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), 

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę, tj. Konsorcjum firm 
w składzie Netkoncept.com s.j. oraz Sputnik Software Sp. z o.o. 

Oferta złożona przez ww. Wykonawcę uzyskała najwyższą ilość punktów, tj. 100 pkt i została 

uznana za ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w treści 

SIWZ (cena – waga 100 %). 

 

 

III.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyli 

następujący wskazani w tabeli poniżej. 
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Zestawienie złożonych ofert, streszczenie oceny i porównania ofert  

Nr 

oferty 
Nazwa lub nazwisko oraz adres wykonawcy 

Cena oferty 

 (zł-brutto) 

 Łączna 

punktacja  

[max 100 pkt] 

1 
LTC Sp. z o.o. 

98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 
2 846 716,92 98,97 

2 

Konsorcjum firm: 
Lider: Netkoncept.com s.j., 45-801 Opole, ul. Partyzancka 5A 

Partner: Sputnik Software Sp. z o.o., 60-201 Poznań, ul. Górecka 

30 

2 817 399,38 
(po poprawieniu 

omyłek 

rachunkowych) 

100,00 

3 
Unizeto Technologies S.A. 

70-486 Szczecin, ul. Królowej Korony Polskiej 21 
2 167 879,40 

Oferta 

odrzucona 

4 
Sygnity S.A. 

02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 180 

2 865 900,00 

(po poprawieniu 

omyłki 

pisarskiej) 

Oferta 

odrzucona 

 

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może zostać zawarta, zgodnie z 

dyspozycją art. 94 ust.1 pkt 1 Ustawy Pzp tj. w terminie 10 dni od dnia przesłania niniejszego 

zawiadomienia. 

 


