Warszawa, dn. 17.10.2018 r.
Postępowanie 13/2018

Dotyczy: DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA TREŚCIAMI TYPU
MEDIA ASSET MANAGEMENT.
W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Ustawą), Filmoteka Narodowa
– Instytut Audiowizualny (Zamawiający) informuje zgodnie z art. 92 Ustawy, iż jako
najkorzystniejszą wybrano ofertę:
- Zadanie nr 1 - Tibigen Arkadiusz Węgłowski, ul. Żurawia 32/34 lok. 442, 00-515 Warszawa
z ceną 135 300,00 zł,
- Zadanie nr 2 - Tibigen Arkadiusz Węgłowski, ul. Żurawia 32/34 lok. 442, 00-515 Warszawa
z ceną 39 237,00 zł.
Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę, odnośnie każdej z części zamówienia, pod
względem kryteriów oceny ofert przewidzianych w pkt. 13 specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (dalej SIWZ): Cena – 60%, Czas dostawy – 20%, Gwarancja na
oprogramowanie – 20%
Wykonawca, odnośnie każdej z części zamówienia, otrzymał największą liczbę punktów,
przyznaną zgodnie z opisem zamieszczonym w SIWZ. Zamówienie zostanie udzielone
Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu - odnośnie
z każdej części zamówienia.
W ww. postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:
1) Tibigen Arkadiusz Węgłowski, ul. Żurawia 32/34 lok. 442, 00-515 Warszawa.
Wykonawca potwierdził brak podstaw do wykluczenia. Oferta Wykonawcy jest zgodna ze
SIWZ i nie podlega odrzuceniu.
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną poszczególnym
ofertom:
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Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Punktacja w kryterium „Cena” została przyznana na podstawie wzoru matematycznego
umieszczonego w SIWZ:
Oferta najkorzystniejsza cenowo
Cena oferty analizowanej

X

60 pkt.

Punktacja w kryterium „Czas dostawy“ została przyznana na podstawie ofertowego
zobowiązania Wykonawców. Wykonawca, który zobowiązałby się do skrócenia terminu
wykonania zamówienia otrzymałby dodatkowe punkty, zgodnie z zapisem określonym w
SIWZ:
- 8.12.2018 r. – Wykonawca otrzymałby 10 pkt.,
- 1.12.2018 r. – Wykonawca otrzymałby 20 pkt.
Punktacja w kryterium „Gwarancja na oprogramowanie“ została przyznana na podstawie
ofertowego zobowiązania Wykonawców. Wykonawca, który zobowiązał się do udzielenia
gwarancji ponad wymaganą (12 miesięcy) otrzymałby 10 pkt. za każde pełne 12 miesięcy
dodatkowej gwarancji ponad wymaganą.
Zamawiający, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a Ustawy, zamierza zawrzeć umowę w sprawie
udzielenia zamówienia publicznego bezzwłocznie - w postępowaniu o udzielenie zamówienia
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.
Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej i wyniku postępowania zostały przesłane
pocztą elektroniczną.
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