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Warszawa, 2015-07-29 

WZP.6151.25.2015 

2015-08467 

 

 

Do wszystkich Wykonawców 

uczestniczących w postępowaniu 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Świadczenie usług w zakresie doradztwa eksperckiego w ramach zadań 

związanych z Elektroniczną Platformą Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych 

o Zdarzeniach Medycznych (P1)”, nr postępowania WZP.6151.25.2015 

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. 

Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 

Zdrowia – Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu, jako oferta najkorzystniejsza została 

wybrana oferta nr 1 złożona przez konsorcjum firm: Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. – Lider 

konsorcjum; ul. Lektykarska 29; 01-687 Warszawa; Infovide-Matrix S.A. – Uczestnik konsorcjum; ul. 

Gottlieba Daimlera 2; 02-460 Warszawa 

 

Uzasadnienie wyboru 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta Wykonawcy spełnia wymogi formalne 

określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ” 

oraz uzyskał największą liczbę punktów, tj. 100,00 pkt.  

Wybór oferty został dokonany zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ,  

tj. według kryterium: 

1. Cena - 60% 

2. Gotowość do realizacji zleceń w soboty - 20% 

3. Gotowość do realizacji zleceń przez poszczególne osoby w dni robocze w wymiarze większym niż 8 

godzin - 20% 

 

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

oceny i porównanie złożonych ofert: 
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Nr 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy 

Liczba 

uzyskanych 

punktów w 

kryterium 

„Cena” 

Liczba 

uzyskanych 

punktów w 

kryterium 

„Gotowość 

do realizacji 

zleceń w 

soboty” 

Liczba 

uzyskanych 

punktów w 

kryterium 

Gotowość do 

realizacji 

zleceń przez 

poszczególne 

osoby w dni 

robocze w 

wymiarze 

większym niż 8 

godzin 

Łączna 

liczba 

uzyskanych 

punktów 

1. 

Pentacomp Systemy Informatyczne 

S.A. – Lider konsorcjum 

ul. Lektykarska 29  

01-687 Warszawa 

Infovide-Matrix S.A. –  

Uczestnik konsorcjum 

ul. Gottlieba Daimlera 2 

02-460 Warszawa 

60,00 20,00 20,00 100,00 

 

 

wz. Dyrektora 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

 

(-) Andrzej Wącior 

Zastępca Dyrektora ds. Teleinformatycznych 

 
 
 

Sporządził: Ewa Okła 


