Sygnatura postępowania: DZZK/52/DB/2017

Departament Zarządzania Zakupami i Kontraktami
Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
tel. +48 22 599 80 48, fax +48 22 596 59 05,
e-mail: Sekretariatdzzk@bgk.pl
Warszawa, 18 września 2017 r.
DZZK.064. 758 .AI.2017
Zamawiający:
Bank Gospodarstwa Krajowego
Aleje Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego,
strona internetowa Zamawiającego

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa wdrożonego w BGK rozwiązania „Network
Awareness and Visibility – NAV” oraz świadczenie serwisu dla rozwiązania po
rozbudowie”, sygn. DZZK/53/DB/2017.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej „ustawą Pzp” informuję,
że po dokonaniu badania i oceny jedynej oferty złożonej w niniejszym postępowaniu:
I. Najwyżej oceniono ofertę złożoną przez Wykonawców występujących wspólnie: 4PRIME
Sp. z o.o. – lider konsorcjum oraz EVERSYS Sp. z o.o. – członek konsorcjum, 02-305
Warszawa, Aleje Jerozolimskie 146 C.
Cena zaoferowana w tej ofercie wynosi: 2.959.380,00 zł brutto.
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu a jego oferta nie podlega
odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (SIWZ) kryteriów oceny ofert.
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Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów – 100,00 punktów.
Nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktacja przyznana ofertom nie
podlegającym odrzuceniu:
Nr oferty

1.

Firma (nazwa) lub
nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Liczba
punktów w
kryterium (I)
*)

4PRIME Sp. z o.o. – lider
konsorcjum
oraz
EVERSYS Sp. z o.o. –
członek konsorcjum,
02-305 Warszawa, Aleje
Jerozolimskie 146 C.

Liczba
punktów w Liczba punktów
kryterium (II)
łącznie
*)

90,00

10,00

100,00

*) Kryteria oceny ofert oznaczają, zgodnie z SIWZ:
I. Cena łączna oferty „C” – waga 90%,
II. Zaoferowanie 2-miesięcznego terminu dostawy oraz zaprojektowania i wdrożenia rozwiązania
– waga 10%,

II. Informacja o wykluczonych wykonawcach.
Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
III. Informacja o ofertach odrzuconych.
Nie odrzucono żadnej oferty.
IV. Termin, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać
zawarta.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu,
o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, tj. w terminie nie krótszym niż 10 dni
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Jednakże, jeśli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
złożono tylko jedną ofertę, umowa może być zawarta wcześniej (art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a
ustawy Pzp).

Z poważaniem
/-/ Jacek Dziak
Dyrektor Departamentu Zarządzania
Zakupami i Kontraktami
.............................................
(Kierownik Zamawiającego)
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