Olsztyn, dn. 02.01.2017r
Nr postępowania: 6/PN/ZP/2016
Zamawiający:
Olsztyński Park Naukowo – Technologiczny
ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn
Do wiadomości
uczestników postępowania
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Realizacja usług informatyczno-programistycznych oraz z usług zakresu grafiki
komputerowej na potrzeby przedsiębiorstw typu startup w ramach projektu pn. „Platforma startowa dla
nowych pomysłów Hub of Talents” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
2014-2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla
nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, finansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
- Zadanie nr 2 Dziękując za udział w niniejszym postępowaniu uprzejmie informuję, że do realizacji zamówienia
publicznego pn. „Realizacja usług informatyczno-programistycznych oraz z usług zakresu grafiki
komputerowej na potrzeby przedsiębiorstw typu startup w ramach projektu pn. „Platforma startowa dla
nowych pomysłów Hub of Talents” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
2014-2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla
nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, finansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” w zakresie zadania nr 2 wybrano ofertę
złożoną przez:
Włodzimierz Chołostiakow, ul. Leśna 2a, 86-131 Jeżewo
Wartość oferty brutto: 20 000,00 zł.

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca, którego oferta w zakresie zadania nr 2 została uznana za najkorzystniejszą spełnia warunki
udziału w postępowaniu, jak również zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą
ilość punktów. Wszystkie ww. oferty odpowiadają wymaganiom Zamawiającego zapisanymi w treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W załączniku nr 2 do niniejszego zawiadomienia
przedstawiono szczegółowe zestawienie punktów przyznanych Wykonawcom w ramach ustanowionych
kryteriów oceny ofert.
W postępowaniu udział wzięli:
W załączniku nr 1 do niniejszego zawiadomienia, przedstawiono zestawienie wszystkich złożonych w
przedmiotowym postępowaniu ofert.
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Informacje nt. Wykonawcy wykluczonych z postępowania:
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadania nr 2 nie wykluczył z postępowania
żadnego z Wykonawców
Informacje nt. ofert odrzuconych:
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadania nr 2 nie odrzucił żadnej oferty

Od niniejszej decyzji Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej wynikające bezpośrednio
z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
oraz zawiadomienie o czynnościach Zamawiającego dokonanych niezgodnie z przepisami ustawy Prawo
zamówień publicznych, składanych odpowiednio w trybie art. 180 oraz 181 ww. ustawy.

Zatwierdzam:
Wojciech Samulowski
Dyrektor
Olsztyńskiego Parku Naukowo – Technologicznego
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Załącznik nr 1 do zawiadomienia z dnia 02.01.2017r.
Zbiorcze zestawienie ofert w zakresie zadania nr 2.
Numer
oferty
2.

7.

Nazwa i adres Wykonawcy

Wartość oferty

CASUAL GAMES POLAND
sp. z o.o., ul. Wiecherta 7/13,
10-691 Olsztyn

Zadanie nr 2:
Wartość oferty brutto: 36 900,00 zł.

Włodzimierz Chołostiakow
ul. Leśna 2a, 86-131 Jeżewo

Zadanie nr 2:
Wartość oferty brutto: 20 000,00 zł.

Informacja w zakresie poza cenowych kryteriów
oceny ofert
Zadanie nr 2:
Kryterium: „Czas reakcji na usunięcie awarii/
usterki w ramach gwarancji”: 12h
Kryterium: „Oferowany okres gwarancji”: 36 mc
Zadanie nr 2:
Kryterium: „Czas reakcji na usunięcie awarii/
usterki w ramach gwarancji”: 18h
Kryterium: „Oferowany okres gwarancji”: 24 mc

Załącznik nr 2 do zawiadomienia z dnia 02.01.2017r.
Zestawienie przyznanych punktów ofertom z zadania nr 2:
Numer
oferty
2.

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość punktów w kryterium „Cena”

CASUAL GAMES POLAND
sp. z o.o., ul. Wiecherta 7/13,
10-691 Olsztyn

Zadanie nr 2:
Wartość oferty brutto: 36 900,00 zł.
Ilość punktów: 32,52 pkt.

Łączna ilość punktów: 72,52
7.

Włodzimierz Chołostiakow
ul. Leśna 2a, 86-131 Jeżewo
Łączna ilość punktów: 82 pkt.

Zadanie nr 2:
Wartość oferty brutto: 20 000,00 zł.
Ilość punktów: 60 pkt.

Informacja nt. punktów przyznanych w zakresie
poza cenowych kryteriów oceny ofert
Zadanie nr 2:
Kryterium: „Czas reakcji na usunięcie awarii/
usterki w ramach gwarancji”: 12h
Ilość punktów: 20 pkt.
Kryterium: „Oferowany okres gwarancji”: 36 mc
Ilość punktów: 20 pkt.
Zadanie nr 2:
Kryterium: „Czas reakcji na usunięcie awarii/
usterki w ramach gwarancji”: 18h
Ilość punktów: 10 pkt.
Kryterium: „Oferowany okres gwarancji”: 24 mc
Ilość punktów: 12 pkt.
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