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Warszawa, dnia 2 stycznia 2020 r. 

INFORMACJA  O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSNIEJSZEJ 

2 STYCZNIA 2020 r. 

„Budowa i wdrożenie Systemu ProfiBaza oraz asysta techniczna i usługi rozwojowe”. 

znak sprawy: PZH 5_2019 

Działając w imieniu Zamawiającego, w oparciu o art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, iż dokonał wyboru oferty 

najkorzystniejszej w postaci oferty złożonej przez Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. Aleje Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa. 

Poniżej przedstawia się kwalifikację ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert.  

Numer 

oferty 

Firma 

wykonawcy 

Kryterium 

cena pkt 

Kryterium 

gwarancja 

pkt 

Kompetencje zespołu suma 

Kierownik 

zespołu 

wdrożenia 

pkt 

Projektant/Architekt 

ds. integracji 

systemów IT - pkt 

Ekspert 

ds. 

R&D – 

pkt  

Ekspert ds. 

analizy 

numerycznej i 

metod 

stochastycznych 

Ekspert ds. analizy 

danych 

medycznych i 

epidemiologicznych 

Specjalista 

integracji 

VNA 

1. Comarch 

Polska S.A. 

Aleja Jana 

61,77 pkt 0 pkt 0 pkt 0 pkt 0 pkt 6 pkt 3 pkt  4 pkt  74,77 

pkt 
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Pawła II 39A, 

31-864 

Kraków 

2. Pentacomp 

Systemy 

Informatyczne 

S.A. Aleje 

Jerozolimskie 

179, 02-222 

Warszawa 

70 pkt 4 pkt  2 pkt 2 pkt 9 pkt 6 pkt 3 pkt 4 pkt 100 

pkt 

3. Infotower Sp. 

z o.o. ul. 

Wincentego 

Pola 16 lok. 

208, 44-100 

Gliwice 

55,62 pkt 4 pkt  2 pkt  2 pkt  9 pkt 6 pkt 3 pkt  4 pkt 85,62 

pkt 

Uzasadnienie: 

Oferta wykonawcy Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. otrzymała maksymalną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert. Przyznano 
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punkty w ramach wszystkich kryteriów cenowych oraz pozacenowych. Przyznano punkty wszystkim osobom wskazanym przez ww. 

wykonawcę do kryteriów oceny ofert.  

Drugą w kwalifikacji ofert jest oferta złożona przez wykonawcę Infotower Sp. z o.o., która otrzymała 85,62 pkt. Oferta otrzymała pełną 

punktację w zakresie kryteriów pozacenowych.  

Trzecią w kwalifikacji ofert jest oferta złożona przez wykonawcę Comarch Polska S.A., która otrzymała 74,77 pkt. Wykonawca nie zgłosił 

osób do kryterium oceny ofert za które nie otrzymał punktów. W pozostałym zakresie wykonawca otrzymał punkty za osoby wskazane. 

Z uwagi na to, że wszyscy wykonawcy zastrzegli jako tajemnice przedsiębiorstwa dane osób oraz dane kwalifikacji tych osób, których 

przedstawiono do kryterium oceny ofert oraz to, że nie zakwestionowano skuteczności tych zastrzeżeń i nie dokonano odtajnienia, nie ma 

możliwości podania konkretnego zakresu w przyznanych punktacjach.  

Nie wykluczono żadnego wykonawcy, ani żadna oferta nie została odrzucona. 

 

Tożsamą treść otrzymują wszyscy wykonawcy. 

 


