Warszawa, dnia 08.06. 2018 r.
BIURO FINANSÓW

CBA/F-WZP/ 1395/2018
Do uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługę dostępu do
platformy informatycznej umożliwiającej udzielanie zamówień publicznych - nr sprawy
1/4.8/2018

Uprzejmie
informuję, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru
najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Portal PZP SP. Z O.O.
Ul. H. Sienkiewicza 64
39-400 Tarnobrzeg
Wartość oferty brutto:
- 36.899,52 PLN za dostęp do platformy zamówień publicznych,
- 3.600,00 za dostęp do modułu przesyłania faktur elektronicznych.
Uzasadnienie wyboru – wybrano ofertę najkorzystniejszą z zastosowaniem przewidzianych
w ofercie kryteriów wyboru.
W postępowaniu została złożona oferta:
1.
OpenNexus Sp. z o.o. Ul. 28 Czerwca 1956 r 406, 61-441 Poznań,
2.
eB2B Service Sp. z o.o. Sp.k. Al. KEN 51 lok. U21, 02-797 Warszawa,
3.
Portal PZP SP. Z O.O. Ul. H. Sienkiewicza 64, 39-400 Tarnobrzeg.
Streszczenie oceny ofert i porównania ważnych ofert z punktacją przyznaną Wykonawcom
w kryterium:
- Cena brutto oferty za dostęp do modułu umożliwiającego udzielanie zamówień publicznych
(C1) - waga 50%,
- Cena brutto oferty za dostęp do modułu automatycznego przesyłania przez Użytkowników
Zewnętrznych faktur elektronicznych (C2) - 10%,
- Cechy użytkowe Platformy (U) - waga 40%.
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2. Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy
3. W postępowaniu odrzucono następującą ofertę:
OpenNexus Sp. z o.o.
Ul. 28 Czerwca 1956 r 406,
61-441 Poznań.
Złożona oferta jest niezgodna z treścią ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający wymagał
przedstawienia oferty na usługę zapewnienia dostępu do gotowej platformy
informatycznej umożliwiającej udzielanie zamówień publicznych oraz przesyłanie przez
Użytkowników Zewnętrznych faktur elektronicznych.
Dodatkowo Zamawiający wymagał w ramach zamówienia wyceny ww. modułów
oraz zaprezentowania ich funkcjonalności podczas przewidzianych testów. Należy
podkreślić, iż w dokumentacji zamówienia nie przewidziano możliwości składania ofert
częściowych.
Przedstawiona oferta nie przewiduje oraz nie wycenia jednego z wymaganych modułów
tj. modułu do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. W związku z faktem
braku spełnienia wymagań określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu, złożona oferta
podlega odrzuceniu.
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