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Znak sprawy: Adg 2010-02/20 
   Kielce, 02.03.2021 r.   

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej 
oraz oprogramowania dla Medycznego Systemu Informatycznego (MSI). 

 Działając na mocy art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający informuje, że 
w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza wybrana została ofertaWykonawcy: 

CZĘŚĆ 1 – oferta nr 2 
KAMSOFT SA, ul. 1 Maja 133, 40-253 Katowice 
Cena: 964 720,98 zł brutto 
Liczba punktów: 
Cena – 60 pkt 
Funkcjonalność – 15 pkt 
Organizacja zespołu ds. wdrożenia (dodatkowe osoby) – 15 pkt 
Gwarancja – 10 pkt 
Łączna liczba punktów: 100 

Uzasadnienie wyboru: 
Oferta najkorzystniejsza dla Części nr 1 wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na 
podstawiekryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(dalej: SIWZ), którymi były: 
1) Cena - waga kryterium - 60%, 
2) Funkcjonalność – waga kryterium – 15% 
3) Organizacja zespołu ds. wdrożenia (dodatkowe osoby) – waga kryterium - 15% 
4) Gwarancja – waga kryterium - 10% 
W postępowaniu została wybrana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w ramach 
kryterium oceny ofert określonych w rozdziale XIII SIWZ. Wykonawca spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania. Oferta jest zgodna z ustawą Pzp, SIWZ, 
nie podlega odrzuceniu. 

Ponadto Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli 
oferty w zakresie Część 1, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i 
łączną punktację:   

Nazwa (firma)  
i adres wykonawcy 

Cena brutto 
Liczba  

punktów 
Liczba punktów w 

kryterium 
Liczba  

punktów 
Liczba  

punktów 
Łączna 
liczba 
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w kryterium 
„cena” 

„Funkcjonalność” w kryterium 
„Organizacja zespołu 

ds. wdrożenia” 

w kryterium 
„Gwarancja” 

punktów 

KAMSOFT SA,  
ul. 1 Maja 133, 
40-253 Katowice 

964 720,98 zł 60 15 15 10 100 

CZĘŚĆ 2 – oferta nr 1: 
SKAQ Sp. z o.o. Sp. k., ul. Puławska 39/40, 02-508 Warszawa 
Cena: 280 549,47 zł brutto 
Liczba punktów: 
Cena – 60 pkt 
Gwarancja – 20 pkt 
Ilość godzin instruktaży stanowiskowych – 20 pkt 
Łączna liczba punktów: 100 

Uzasadnienie wyboru: 
Oferta najkorzystniejsza dla Części nr 2 wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na 
podstawiekryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(dalej: SIWZ), którymi były: 
5) Cena - waga kryterium - 60%, 
6) Gwarancja – waga kryterium - 20% 
7) Ilość godzin instruktaży stanowiskowych – waga kryterium - 20% 
W postępowaniu została wybrana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w ramach 
kryterium oceny ofert określonych w rozdziale XIII SIWZ. Wykonawca spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania. Oferta jest zgodna z ustawą Pzp, SIWZ, 
nie podlega odrzuceniu. 

Ponadto Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli 
oferty w zakresie Części 2, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert 
i łączną punktację:   

Nazwa (firma)  
i adres wykonawcy 

Cena brutto 

Liczba  
punktów 

w kryterium 
„Cena” 

Liczba  
punktów 

w kryterium 
„Gwarancja” 

Liczba  
punktów 

w kryterium 
„Ilość godzin 
instruktaży” 

Łączna 
liczba 

punktów 

SKAQ Sp. z o.o. Sp. k., 
ul. Puławska 39/40, 
02-508 Warszawa 

280 549,47 zł 60 20 20 100 

Termin, po którego upływie może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego - 
zgodny z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy Pzp. 
 


