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2020-10-20
SPRAWA:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość
kwoty 139 000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: DOSTAWA I WDROŻENIE SYSTEMU KLASY SANDBOX
ORAZ USŁUGI W ZAKRESIE WSPARCIA TECHNICZNEGO TEGO SYSTEMU W CELU ZABEZPIECZENIA SYSTEMU POCZTY ELEKTRONICZNEJ (numer
referencyjny: BAG-AGZ.26.14.2020)

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zamawiający
w ww. postępowaniu, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) oraz zgodnie z postanowieniem pkt 8.10 specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty, którą złożył wykonawca:
Point sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-366) ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A
całkowita cena (C = CS + CUW) wynosi 543 660,00 PLN brutto, w tym:
(CS) 512 910,00 PLN brutto za dostawę Systemu Sandbox wraz z udzieleniem licencji na oprogramowanie
(CUW) 30 750,00 PLN brutto za świadczenie usług w zakresie utrzymania/wsparcia technicznego Systemu;
Sandbox przez wykonawcę w ciągu 12 miesięcy od dnia odbioru Systemu Sandbox przez zamawiającego.
UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE
W przetargu nieograniczonym zastosowano następujące kryteria oceny ofert:
a) (kC 60%) całkowita cena C = CS + CUW, obliczona zgodnie z pkt 4 SIWZ (CUW musi być większa niż 0,05 x CS) za wykonanie całego
zamówienia, z uwzględnieniem wymagań określonych w załączniku nr 1a do SIWZ; spośród ofert podlegających ocenie oferta
z najniższą całkowitą ceną brutto otrzymuje 60,00 pkt, a pozostałe oferty (o ile złożono więcej niż 1 ofertę) uzyskują
mniejszą liczbę punktów, obliczoną według wzoru:
najniższa całkowita cena spośród ofert podlegających ocenie
KC =
• 60,00 pkt
całkowita cena oferty rozpatrywanej
b) (kTD 40%) termin dostarczenia, zainstalowania, skonfigurowania i uruchomienia Systemu Sandbox w infrastrukturze
zamawiającego; oferty podlegające ocenie otrzymują punktację w zakresie 0-40 przy założeniu, że oferta z ww.
terminem 10 dni albo krótszym uzyskuje 40 pkt, a oferta z ww. terminem 30 dni uzyskuje 0 pkt; punktację pośrednią
oblicza się proporcjonalnie, tj. po 2 pkt za każdy dzień skrócenia ww. terminu w stosunku do 30 dni
nazwa (firma) siedziba i adres wykonawcy

punktacja w kryteriach oceny ofert,
zgodnie z lit. a,b,c

kC
Point sp. z o.o.
60,00 pkt
02-366 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A

kTD

40,00 pkt

łączna punktacja

kC + kTD

100,00 pkt

Wybrany wykonawca (Point sp. z o.o.) spełnił warunki zamówienia w zakresie podmiotowym, a także
wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz złożył ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans
ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, co zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 5 PZP stanowi, że jest to
oferta najkorzystniejsza; otrzymała ona największą łączną punktację (kC+kTD) 100,00 pkt. Oferta złożona
przez Apex.IT sp. z o.o. została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP.
Umowa w sprawie zamówienia będzie zawierana w dniach 27-30 października 2020 r.

