MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
UL. SENATORSKA 14, 00-082 WARSZAWA
Warszawa, 28 czerwca 2019 roku

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Ministerstwo Sportu i Turystyki, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 4/2019 na: Usługę wsparcia eksperckiego
w ramach Projektu POPC „Otwarte dane plus” – Projekt modernizacji rejestrów w turystyce.
1.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, wynosi 200 000,00 zł brutto.

2.

Informacje zawarte w ofertach:
Numer
oferty

3.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz Wartość
adres wykonawcy
brutto oferty

Termin
realizacji

Okres gwarancji oraz
warunki płatności

1.

EF Consultancy Sp. z o.o.
Wódka, ul. Pszeniczna 19
92-701 Łódź

196 800,00 zł

do 30 kwietnia zgodnie z Ogłoszeniem
2021 r.
o zamówieniu

2.

Softtutor Consulting Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Puławska 433
02-801 Warszawa

579 699,00 zł

do 30 kwietnia zgodnie z Ogłoszeniem
2021 r.
o zamówieniu

Wykaz oraz ocena punktowa złożonych ofert:
Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Wartość brutto oferty
/ Punkty (max 60 pkt)

Jakość / Punkty
(max 40 pkt)

Łączna
punktacja

1.

EF Consultancy Sp. z o.o.
Wódka, ul. Pszeniczna 19
92-701 Łódź

196 800,00 zł
/ 60,00 pkt

90,00 pkt

2.

Softtutor Consulting Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Puławska 433
02-801 Warszawa

579 699,00 zł
/ 20,37 pkt

J.1 – 6,00 / 6,00 pkt
J.2 – 6,00 / 6,00 pkt
J.3 – 6,00 / 6,00 pkt
J.4 – 6,00 / 6,00 pkt
J.5 – 6,00 / 6,00 pkt
J.6 – 0,00 / 5,00 pkt
J.7 – 0,00 / 5,00 pkt
Łącznie – 30,00 pkt
J.1 – 6,00 / 6,00 pkt
J.2 – 6,00 / 6,00 pkt
J.3 – 6,00 / 6,00 pkt
J.4 – 6,00 / 6,00 pkt
J.5 – 6,00 / 6,00 pkt

60,37 pkt

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Wartość brutto oferty
/ Punkty (max 60 pkt)

Jakość / Punkty
(max 40 pkt)

Łączna
punktacja

J.6 – 5,00 / 5,00 pkt
J.7 – 5,00 / 5,00 pkt
Łącznie – 40,00 pkt
4.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez firmę EF Consultancy Sp. z o.o., Wódka, ul. Pszeniczna 19,
92-701 Łódź, której wartość całkowita brutto wynosi 196 800,00 zł.
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca spełnia postawione przez Zamawiającego wymagania określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) oraz Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, ponadto zgodnie z podanymi w SIWZ kryteriami oceny ofert, Wykonawca uzyskał łączną sumę
90,00 punktów.

5.

Działając na mocy art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w niniejszym
postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.

6.

Działając na mocy art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w niniejszym
postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

7.

Umowa w przedmiotowym postępowaniu, zostanie podpisana - zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp
tj. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie
to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny
sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie poinformowany o terminie podpisania
umowy telefonicznie.
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