znak: DAGZ.261.1.4.2015

Dotyczy:

Warszawa, dnia 28.04.2015 r.

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na subskrypcję z usługą
serwisową oprogramowania VMware, subskrypcję oprogramowania ABBYY
Recognition Serve
ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Narodowy Fundusz Zdrowia Mazowiecki Oddział Wojewódzki
NFZ uprzejmie informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest subskrypcja z usługą serwisową
oprogramowania VMware, subskrypcja oprogramowania ABBYY Recognition Server:
Zakres A: subskrypcja z usługą serwisową oprogramowania VMware
1) została wybrana oferta złożona przez
Engave Sp. z o. o.
ul. Łopuszańska 32
02-220 Warszawa
z ceną 157 563,00 zł brutto /z podatkiem VAT/
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z kryteriami oceny ofert wskazanymi
w SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.
2) nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację:
Nr oferty

1.

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz
adres wykonawcy

NEWIND Sp. z o.o.
ul. Klecińska 125
54-413 Warszawa

Punktacja przyznana
ofertom w kryterium cena - 90%

Termin oddelegowania
przedstawiciela
(w dniach)– 10%

Łączna
punktacja

70,76

10

80,76

2.

3.

SANSEC Poland S.A.
ul. Prusa 2
00-493 Warszawa
Engave Sp. z o. o.
ul. Łopuszańska 32
02-220 Warszawa

40,83

10

50,83

90,00

10

100,00

Zakres B: subskrypcja oprogramowania ABBYY Recognition Server
1) została wybrana oferta złożona przez
Engave Sp. z o. o.
ul. Łopuszańska 32
02-220 Warszawa
z ceną 20 172,00 zł brutto /z podatkiem VAT/
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z kryteriami oceny ofert wskazanymi
w SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.
2)

Nr oferty

3

4

nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację:
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Engave Sp. z o. o.
ul. Łopuszańska 32
0-2-220 Warszawa
STINET Sebastian
Dzierzęcki
ul. Reymonta 67 A lok.24
05-400 Otwock

Punktacja przyznana
ofertom w kryterium cena - 90%

Punktacja przyznana ofertom w
kryterium Termin przekazania
Zamawiającemu dokumentu
potwierdzającego prawo do 12
miesięcznej subskrypcji – 10%

Łączna
punktacja

90,00

10

100,00

82,00

10

92,00

Przewodnicząca Komisji
/.../ Ilona Opalińska

2

