Wydział Informatyki
Polski Komitet Normalizacyjny | ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, www.pkn.pl
tel. 22 556 76 48, fax: 22 556 78 61, e-mail: wifsekr@pkn.pl

Warszawa, 2014-06-13
WIF-2121-46/2014

Do wszystkich
Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług serwisu i wsparcia systemu
informatycznego SAP-2, nr sprawy: WIF-212-4/2014
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, Polski Komitet
Normalizacyjny z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 informuje o wyborze
najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

świadczenie usług serwisu i wsparcia systemu informatycznego SAP-2
W wyniku przeprowadzonej oceny ofert w postępowaniu jw. Polski Komitet
Normalizacyjny
informuje,
że
jako
najkorzystniejszą
wybrano
ofertę
nr 3 złożoną przez Wykonawcę:
Infovide-Matrix S.A., ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa,
która uzyskała największą liczbę punktów (100 punktów). Jedynym kryterium oceny
ofert była cena.

W postępowaniu ofertę złożył również Wykonawca:
PrimeGlobal Grupa Doradcza Sp. z o.o., ul. Kazimierza Wielkiego 67, 50-077 Wrocław
Oferta nr 1, która uzyskała liczbę punktów 99,2837

Zamawiający wykluczył następujących Wykonawców:
1)

SID Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, Oferta nr 4

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy
Uzasadnienie:
Wykonawca nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert tj. do godz. 10:00
w dniu 09-06-2014 r. Wadium wpłynęło o godz. 10:07.

2) Business Consulting Center Sp. z o.o., Złotniki, ul. Krzemowa 1,62-002 Suchy Las k.
Poznania Oferta nr 2
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy
Uzasadnienie:
W odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3
ustawy Wykonawca w dniu 10 czerwca 2014 r. przedłożył dowody – poświadczenia,
wystawione w dniu 09-07-2008 r. oraz 10-08-2011 r., które dotyczyły usług o
charakterze ciągłym i zostały wystawione w trakcie realizacji zamówienia, jednak
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jednocześnie
Wykonawca nie przedstawił uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze, z
których wynikałoby, że nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów.
Wobec powyższego Wykonawca nie potwierdził faktu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu w sposób wymagany przez przepisy ustawy i rozporządzenia
wydanego na jej podstawie.

Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie 5 dni od
dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
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