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KANCELARIA SENATU 

Komisja Przetargowa 

BPKO-350-14/17 Warszawa, 11 sierpnia 2017 r. 

 

 

 

Do wszystkich Wykonawców: 
Nr sprawy: BPKO-350-14/17 

 

Dotyczy: prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie, 

utrzymanie i udostępnianie w Internecie systemu informatycznego do obsługi ofert na realizację zadań publicznych 

w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.   

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", Kancelaria Senatu informuje o wyborze 

najkorzystniejszej oferty w ww. postępowaniu. 

Najkorzystniejszą ofertę, tzn. ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów 

odnoszących się do przedmiotu zamówienia złożył wykonawca nr 3: 

Konsorcjum: lider - Red Ocean Group Sp. z o.o., ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa 

członek konsorcjum: Red Ocean Sp. z o.o., ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa. 

Wykonawca nr 3: Konsorcjum: lider  - Red Ocean Group Sp. z o.o., ul. Grzybowska 80/82, 00-844 

Warszawa członek konsorcjum: Red Ocean Sp. z o.o., ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa - nie podlega 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy i na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy, a oferta spełnia warunki dotyczące przedmiotu zamówienia określone w SIWZ. 

Wykonawca, na podstawie kryteriów oceny określonych w SIWZ, uzyskał łącznie 100 pkt na 100 pkt 

możliwych do uzyskania i zaoferował wykonanie, utrzymanie i udostępniania w Internecie systemu 

informatycznego do obsługi ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami 

za granicą za cenę brutto: 204 672,00 zł (słownie: dwieście cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa zł).  

Na wykonanie zamówienia, do 25 lipca 2017 r., do godz. 12:00, wpłynęły 3 oferty od następujących  

wykonawców:  

nr 1 - iQ5 sp. z o.o., ul. Elektryczna 1/3 lok. 216, 15-080 Białystok; 

nr 2 - Ideo Sp. z o.o., ul. Nad Przyrwą, 32-234 Rzeszów; 

nr 3 - Konsorcjum: lider  - Red Ocean Group Sp. z o.o., ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa 

członek konsorcjum: Red Ocean Sp. z o.o., ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa. 

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującymi kryteriami 

oceny ofert i ich wagami: 

60% - współczynnik ceny, wyliczony wg wzoru: 

(cena najtańszej oferty)/(cena danej oferty); 

20% - dostosowywanie wyglądu strony do ekranów różnych rozmiarów (responsywność 

strony); 

10% - więcej niż 2 łącza do niezależnych węzłów sieci Internet, należących do różnych 

operatorów internetowych w wykorzystywanym centrum hostingowym;  

10% - zadeklarowanie przez wykonawcę usuwania błędów krytycznych w czasie nie 

dłuższym  niż 3 godziny od momentu powiadomienia wykonawcy przez zamawiającego 

(wobec wymaganych 4 godzin), zgodnie z warunkami określonymi w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia, rozdział 4, Wymagania techniczne i jakościowe, pkt 4.6.2.1. 

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy, spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ               

i który uzyska największą łączną liczbę punktów na podstawie ww. kryteriów oceny ofert.    
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Na podstawie ww. kryteriów oceny ofert, oferty wykonawców otrzymały następujące liczby punktów 

w poszczególnych kryteriach i łącznie: 

 
Nr oferty / Wykonawca: nr 1 - 

iQ5 sp. z o.o. 
ul. Elektryczna 1/3 

lok. 216 

15-080 Białystok 

 

nr 2 - 

Ideo Sp. z o.o. 
ul. Nad Przyrwą 

32-234 Rzeszów 

nr 3 - 

Konsorcjum: 

lider - Red Ocean Group 

Sp. z o.o. 
ul. Grzybowska 80/82 

00-844 Warszawa 

członek konsorcjum: 

Red Ocean Sp. z o.o. 

ul. Grzybowska 80/82 

00-844 Warszawa 

1. Cena brutto za cały przedmiot 

zamówienia  - (60 pkt) 

53,51 pkt 

(229 513,08 zł) 

27,67 pkt 

(443 759,40 zł) 

60 pkt 

(204 672,00 zł) 

2. Dostosowywanie wyglądu 

strony do ekranów różnych 

rozmiarów (responsywność 

strony); (20 pkt) 

20 pkt  20 pkt 20 pkt 

3. Więcej niż 2 łącza do 

niezależnych węzłów sieci 

Internet, należących do różnych 

operatorów internetowych 

w wykorzystywanym centrum 

hostingowym (10 pkt) 

10 pkt 10 pkt 10 pkt 

4. Zadeklarowanie przez 

wykonawcę usuwania błędów 

krytycznych w czasie nie 

dłuższym  niż 3 godziny od 

momentu powiadomienia 

wykonawcy przez 

zamawiającego (wobec 

wymaganych 4 godzin) 

(10 pkt) 

10 pkt 10 pkt 10 pkt 

Łączna suma punktów:  

 
93,51 pkt 67,67 pkt 100 pkt 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy zamawiający zawiera umowę w sprawie ww. zamówienia 

publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, gdyż zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej. 

Zamawiający przewiduje podpisanie umowy po 16 sierpnia 2017 r. 

 

 

 

Z poważaniem 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 

  (-) 

Stanisław Włodarz  

 

Dyrektor Biura Prawnego, 

Kadr i Organizacji 

(-) 

Aleksandra Skorupka 


