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Oznaczenie sprawy: RGR.VI.271.2.2022                         Laszki, dnia 26.10.2022 r. 

  

 

                                            Do Wszystkich 

                                            Wykonawców 

ZAWIADOMIENIE 

o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 

Dot.:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  Program 

Operacyjny Polska Cyfrowa - projekt grantowy "Cyfrowa Gmina  

OGŁOSZENIE NR 2022/BZP 00355337/01  

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert 

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonym w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1  na Część 2 „Przebudowa strony www i BIP w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”” wybrano jako 

najkorzystniejszą - ofertę złożoną przez  PageSoft – Przemysław Wosiński Koziołki 37, 95-061 

Dmosin która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i okresu gwarancji i otrzymała 100,00 pkt.  

 

UZASADNIENIE 

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na Część 2 „Przebudowa strony www 

i BIP w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – projekt grantowy „Cyfrowa 

Gmina”” w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy  P.z.p. 

Zgodnie z zapisami  SWZ Zamawiający przy wyborze oferty miał się kierować następującymi 

kryteriami: cena: 60% oraz termin dostawy: 40%, i udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia 

wymogi określone w SWZ i P.z.p. oraz uzyska najwyższą liczbę punktów według podanych powyżej 

kryteriów oceny ofert.   

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły  dla danej części 3 oferty w tym:  

Z postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca. 

Z postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.     

Ocenie ofert zostały poddane 3 oferty:  

1. KDMC Karolina Podsiedlik ul. Generała Bema 16-18 m. 19, 91-492 Łódź, Polska 

Cena: 39 360,00 zł brutto       22,50 pkt 

Termin dostawy:    40 dni       40,00 pkt 

Uzyskana liczba punktów:    62,50 pkt  

2. PageSoft – Przemysław Wosiński Koziołki 37, 95-061 Dmosin  

Cena: 14 760,00 zł brutto     60,00 pkt 

Termin dostawy:    40 dni     40,00 pkt 

Uzyskana liczba punktów: 100,00 pkt  



3. Paulina Kołodziejczyk Sudecka 4/27, 15-552 Białystok 

Cena: 15 498,00 zł brutto     57,14 pkt 

Termin dostawy:    45 dni     35,55 pkt 

Uzyskana liczba punktów:  92,69 pkt  

 

 Mając na uwadze, że Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu a oferta była zgodna 

z przepisami P.Z.P. oraz odpowiadała treści SWZ należało wybrać ofertę  PageSoft – Przemysław 

Wosiński Koziołki 37, 95-061 Dmosin  zgodnie z art. 239 ust. 1 i 2. 

 

/Kierownik Zamawiającego/ 


		2022-10-26T11:32:19+0200




