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Warszawa, 2017-12-11 
WZP.270.121.2017 
2017-18171 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. Wsparcie Zamawiającego w realizacji testów Systemu P1 w ramach 
Projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów 
cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (Projekt P1) oraz innych systemów Zamawiającego, 
znak sprawy: WZP.270.121.2017 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony Zdrowia – Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu, 
jako oferta najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę: 

Soflab Technology Sp. z o.o. ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta spełniła 
wymogi formalne określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ” oraz uzyskała największą maksymalną liczbę punktów, tj. 100,00 
pkt.  
Wybór oferty został dokonany zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ, tj. według 
kryterium: 

1. Cena brutto -  60% 

2. Gotowość do realizacji zleceń w soboty - Gs 20% 

3. Gotowość do realizacji zleceń przez 
poszczególne osoby w Dni Robocze w wymiarze 
większym niż 8 godzin - Gr 

20% 

Poniżej wskazane są informacje, w zakresie określonym w art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, 
streszczenie oceny: 

Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy 
Liczba punktów 

w kryterium 
„Cena brutto” 

Liczba 
punktów 

w kryterium 
„Gotowość do 

realizacji 
zleceń w 
soboty 

Liczba punktów w kryterium 
„Gotowość do realizacji 

zleceń przez poszczególne 
osoby w Dni Robocze w 

wymiarze większym niż 8 
godzin” 

Razem 

1. 
Soflab Technology Sp. z o.o. 
ul. Ligocka 103 
40-568 Katowice 

60,00 20,00 20,00 100,00 
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Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż nie ustanawia 
dynamicznego systemu zakupów. 
 
 

wz. Dyrektora 
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

 
(-) Paweł Masiarz 

Zastępca Dyrektora ds. Teleinformatycznych 

(podpis kierownika zamawiającego lub osoby 
umocowanej) 

 
Sporządził: Chrostek Łukasz 


