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PRoToKóŁ z PosTEPoWAN|A o UDz|ELENIE ZAMóWIEN|A
SPRAWA:12017lWP

A. NAZWA PoSTĘPoWAN|A:
Zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania do projektowania przepływów w glowicy.

B' DATA I sPosÓB UPUBL|czNIEN|A ZAPYrAN|A oFERToWEGo:
1. Zapytanie ofertowe zostało opub|ikowane dnia 24 marca 2077 roku na stronie

internetowej ZamawiajQcego i wysłane do co najmniej trzech potencjaInych
. Wykonawców.

2. Termin składania ofert uplywał W dniu 19 maja 2017 rokL] o godzinie 23:59.

C. WYKAZ OTRZYMANYCH OFERT
Do upływu Wyznacfonego terminu składania ofeft Wptynęty do ZamawiajQcego oferty od
następujqcych WykonaWcóW:
1' oferta od Wykonawcy sYMKoM, która Wpłynęła W dniu 18 maja 2017 iobejmowała

100% część zamóWienia.
2. oferta od Wykonawcy |T CoMPANY która wpłynęła w dniu 28 n]ńrca f0I'1

iobejmoWała 0% clęść zamówienia.
3. oferta od Wykonawcy NAV24 która Wpłynęła w dniu 19 maja 2017 iobejmowała 0%

część famóWienia.

D. WYKoNAWCY PoDLEGAJĄCYWYKLUczENIU:
Wobec żadne8o f WykonawcóW, którzy złożv|i oferty nie zachodzQ przestankj skutkujqce
Wyk|Ucfeniem f postępowania z uWagina konf|ikt interesóW.

E. sPEtNIENIE PRzEz WYKoNAWCÓW WARUNKÓW UDz|AŁu W PosTĘPoWANlu
1. oferta od Wykonawcy |T CoMPANY nie spełnia WarunkóW udziału w postępowaniu

f uwa8i na nie spełnienie warunku okreś|onego w opisie technicznym fapytania
ofertowego.

2. oferta od Wykonawcy NAV24 nie spetnia WarunkóW udziału W postępowaniu z uwagi
na nie spełnjenie Warunku określonego w opisie technicznYm zapytania ofertowego.

F. INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH I SPOSOBIE PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
WYKONAWCOM:

1. ZamawiajQcy dokona oceny złożonych ofert nje podlegajqcych Wyk|uczeniu, oraz
przypisze odpowiednie Wartości punktowe Według niżej Wymienionego kryterium .
oceny ofert i zasad przyznawania punktów:
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Kryterium finansowe (cena) - koszt Iicencji _ Waga 50 punktóWj
Kryterjum finansowe (cena) - koszt rocznych aktualizacji oraz wsparcia online - waga
25 punktóW;
Kryterium terminu Wykonania zamówienia _ waga 25 punktów;
ZamawiajQcy dokona Wyboru oferty najkorzystniejszej, to jest takiej, która otrzyma
najwyższQ Wartość punktowq.
Przyfnane punkty zostana faokrqgIone z dokładnościq do dWóch miejsc po przecinku.
zamawiajqcy przyzna wartości punktowe dzie|qc Wartość oferty z najniższq cenQ przez
Wartość badanej ofeń' a następnie mnożac uzyskanę wartość pEez Wagę, Wedtug
formuły: WP= (WoNc /WoB) x wa8a, gdfie WP _ Wartość punktowa w kryterium
finansowym, WoNc _ Wartość oferty z najniżsfq cenq, WoB - wartość oferty badanej.
Zamawiajqcy przyzna wartości punktowe dzie|ac wartość ofeńy z najniźszq cenq
kosztu rocznych aktua|izacji oraz Wsparcia on|ine przez wartość badanej oferty, a
następnje mnoźac uzyskanq Wartość przez wagę' według formuły: WP= (WoNcKA
/WoB) x waga, gdzie WP - wartość punktowa w kryterium finansowym, WoNcKA -
wartość oferty z najniższQ cenq kosztów aktuaIizacji, WoB - Wartość oferty badanej.
W zakresie terminu Wykonania zamówienia ZamawiajQcy przyfna wartości punktowe
$ ,  n r<+on '  ' i r .w  (n^cńh '

oferowany termin Wykonania zamóWienia do 14 dni włQcznie od dnia podpisania
umowy: 25 punktów;
oferowany termin wykonania zamówienia od 15 dni od 24 dni od dnia podpisania
umowy: 5 punktów;
oferowany termin wykonania zamóWienia powyźe.j 24 dni od dnja podpj5ania umowyI
0 ounktów:
oferowany termin wykonania zamóWienia nie może być dłuższy niź maksyma|ny
termin rea|izacji okreś|ony W Zapytaniu ofeńowym W pkt |, pod rygorem ufnanja, że
Wykonawca nie spelnia Warunków Udziału W postepowaniu.
W zakresie kryterióW oceny ofert Zapytania zamawiajqcy poszczególnym WykonaWcq
przyznat następujqce wartości punktoweI

8 .
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Wykonawca sYMKoM otrzymał 100 punktóW (W tym50 punktów za cenę _ koszt |icencji 25
punktóW za cenę. koszt aktuaIizacji i 25 punktóW za termin reaIizacji zamóWienia).
Wykonawca |T CoMPANY otrfymat 0 punktóW (W tym 0 punktów za cenę _ koszt |icencji,
punktóW za cenę - koszt aktuaIizac.ji i 0 punktóW za termin reaIizacji zamóWienia).
Wykonawca NAV 24 otrzymał 0 punktóW (W tym 0 punktóW za cenę _ koszt |icencji,
punktóW za cenę _ kosft aktuaIifacji j 0 punktóW za termin reaIizacji zamóWienia).
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G. WSKAZANIE WYBRANEJ OFERTY Z
1. zamawiajacy stwierdza, że
następujqcy Wykonawca:
Wykonawca sYMKoM które8o ofeńa
najkorzystniejsza.

UZASADNIENIEM WYBORUI
najkorzystniejsfa ofeńę W postępowaniu złożył

zdobyła najwięcej punktóW i fostała wybrana jako

2' zBodnie z warunkami przetargu Zamawiajacy dokonuje Wyboru ofeńy
najkorzystniejszej, to jest takiej, która otrzymata najwyższa Wartość punktowq.
W przedmiotowym Wypadku Wybrany Wykonawca otrzymat najwyźszq wańość punktowq za
ftożoną ofeńę w zakresie danej części zapytania, dlatego jego oferta fostała uznana za
najkorzystniej5za.

H. TRYB PosTĘPoWAN|At
Zapytanie ofertowe zostato przeprowadzone na podstawie przepisóW Wytycznych w zakresie
kwaIifikowaIności wydatkóW oraz ustawy Kodek5 cywiIny.

Data ipodpis i

zAtĄczNIK|:
1. ośWiadczenie o braku powiqzań z Wykonawcami;
2. Potwierdfenie publikacji Zapytania Ofertowego na stronie internetowej;
3. Złożone ofertyj
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