
Nr zamowienia: 17/pn/2018

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych, informuj?,

iz Zamawiaj^cy:

ul. Kossutha 13,40-844 Katowice

dokonal wyboru oferty najkorzystniejszej w post^powaniu prowadzonytn w trybie przetar^ nieograniczonegd
w przedmiocie: dostawa i wdrozenie oprogramowania do archiwizacji i korelacji zdarzen oraz swiadczenie

asysty technicznej.

Jako najkorzyStniejsz^ dla realizacji przedmiotowego zamowienia wybrano ofert? nr 2 ztozon^ przez

Wykonawc? EMCA S.A., ul. Wiejska 20,00-490 Warszawa z cen%: 136.530,00 zl briitto.

Uzasadnienie faktvczne i prawne wvboru naikorzvstnieiszei ofertv. Punktacia przVznana ofertom

w kazdvm krvterium ocenv ofert i l^czna punktacia.

Zgodnie z aft. 91 ust.l ustawy Prawo zamowien publicznych oraz zgodnie z pkt XIH SIWZ oferta nr 2 zostala

uznana za najkorzystniejsz^ dla realizacji niniejszego zamowienia w swietle kryteriow oceny ofert

okreslonych w SIWZ. Oferta nr 2 w kazdym z kryteriow oceny ofert otrzymala najwyzsz^ liczb? punktow;

l^cznie (w sumie) 100,00 pkt.

Oferta nie podlega odrzuceniu, zas w stosunku do Wykonawcy nie zachodz^ powqdy Wykluczenia.

W niniejszym postqpowaniu zlozono w sumie 6 ofert:

Oferta nr 1 ̂  Media Sp. z o.o., ul. Piotrowicka 61,40-723 Katowice; cena oferty: 455.970,84 zl brutto,

Oferta nr 2 - EMCA S.A., ul. Wiejska 20, 00-490 Warszawa; cena oferty: 136.530,00 zl brutto,

Oferta nr 3 - Orion Instruments Polska Sp. z o.o., PI. Grzybowski 10, 00-104 Warszawa; cena oferty:

455.346,00 zl brutto,

Oferta nr 4 - COMP S.A., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa; cena oferty: 468.820,00 zl brutto,

Oferta nr 5 - Apius Technologies S.A., ul. Moniuszki 50, 31-523 Krakow; cena oferty: 496.000,00 zl brutto,

Oferta nr 6 - Wasko S.A., ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice; cena oferty: 476.010,00 zl brutto,

z czego ocenie wedhig wymienionych w SIWZ kryteriow oceny ofert podlegaly oferta nr 2, oferta nr 3, oferta

nr 4 oraz ofert nr 6, a wiqc oferty niepodlegaj^ce odrzuceniu.

UaL.
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Puhktacja priyznana ofertom niepodlegaj^cym odrzuceniu. Ilosc punktow bbliczono wedhig wzbru

i zasad opisanych w pkt Xin SIWZ.

Kryterium
oceny ofert

Oferta m 2

EMCA S.A.

■ Oferta nr 3

Orioii Instmtnents

PolskaSp. zo.o

Oferta nr 4

COMP S.A

Oferta nr 6

Wasko S.A

I. Cena - waga 30% (cena oferty
136.530,00 zl
brutto)
Ilosc punktdw:
100,00 X 30%
- 3O,0O pkt

(cena oferty
455.346,00 zf
brutto)
Ilosc punktow:
29,98 pkt X 30%
= 8,99 pkt

(cena oferty
468.820,00 zl
brutto)
Ilosc puiiktow:
29,12 pkt X 30%
= 8,74 pkt

(cena oferty
476,010,00 zl
brutto)
Ilosc punktow:
28,68 pkt X 30%
= 8,60 pkt

II Ilosc dziennie

zbieranych danych
(liczba licencji na
GB/dzien) - waga
30%

(nielimitdwana
liczba licencji)
Ilosc punktow:
100,00x30% =
30,00 pkt

(nielimitowana
liczba licencji)
Ilosc punktow:
100,00x30% =

30,00 pkt

(80 sztuk licencji)*
Ilosc punktow:
100,00x30% =
30,00 pkt

(30 sztuk licencji)
Ilosc punktow:
100,00x30% =
30,00 pkt

in. Liczba

monitorowanych
urzqdzen (liczba
liceiicji na
lirz^dzenia) - waga
3.0%

(nielimitowana
liczba licencji)
Ilosc punktow:
100,00 X 30% =
30,00 pkt

(nielimitowana
liczba licencji)
ilosc punktow:
100,00x30% =

30,00 pkt

(nielimitowana
liczba licencji)
Ilosc punktow:
100,00x30% =
30,00 pkt

(200 sztuk licencji)
Ilosc punktow:
100,00x30% =
30,00 pkt

IV. Dodatkowe

funkcjonalnosci
dotycz^ce
raportowania- waga
10%

TAK

Ilosc punktow:
100,00 X 10% =
10,00 pkt

.NIE

Ilosc punktow:
00,00x10% = 0,00
pkt

NIE

Ilosc punktow:
00,00x10% =
0,00 pkt

TAK

Ilosc punktow:
100,00x10% =
10,00 pkt

Suma punktow
(kryterium
i+n+m+iv)

100,00 pkt 68,99 pkt 68,74 pkt 78,60 pkt

*Zaoferowanie liczby licencji powyzej 30, spowoduje, iz Wykoiiawca zobowi^ny b?dzie dostarczyc
licencje w liczbie podanej w ofercie, natomiast na potrzeby obliczenia punktacji w kryterium H zostanie
przyj^ta liczba 30 licencji.

Zamawiaj^cy w niniejszyih post?powaniu zastosowai procedure, o ktorej mowa w art. 24aa listl ustawy
Prawo zamowien publicznych.
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