Bielsko – Biała, dnia 25.07.2017r.
„WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o.” SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Leszczyńska 22,
43-300 Bielsko-Biała

R78.1.6.2017
Uczestnicy postępowania
(wszyscy oferenci)

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYNIKACH POSTĘPOWANIA
Dot. Wybory wykonawcy na dostawę oprogramowania CAD do projektu pn. „Opracowanie
innowacyjnej technologii wytwarzania pojazdów pożarniczych” w ramach Działania 1.1: Projekty B+R
przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Rodzaj zamówienia: dostawa
Wspólny Słownik Zamówień CPV:
48321100-5 – System projektowania wspomaganego komputerowo (CAD)
„WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o.” SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą ul. Leszczyńska 22, 43-300 BielskoBiała informuje, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z
zachowaniem zasady konkurencyjności wpłynęła 1 oferta:
ZESTAWIENIE OFERT NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA CAD
Nr
Nazwa wykonawcy
Kryterium
Kryterium Razem
oferty
cena
serwis
1.

EVATRONIX Spółka Akcyjna ul. Przybyły 2 43300 Bielsko-Biała

90

10

100

1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami:
a) Cena – 90%
Liczonym według wzoru:
Najniższa cena brutto z rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert
Cena = ----------------------------------------------------------------------------------Cena brutto badanej oferty

x 90 pkt

b) Czas reakcji serwisu na zgłoszenia nie dłuższy niż 24 godziny – 10 pkt
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Kryterium reakcji serwisu będzie rozpatrywana na podstawie gwarancji na dostawę wykonane,
objęte przedmiotem zamówienia podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.
Sposób przyznawania punktacji: ofertą będą przyznawane punkty wg następującej metodologii:
- czas reakcji serwisu na zgłoszenia do 24 godzin – 10 pkt,
- czas reakcji serwisu na zgłoszenia powyżej 24 godzin – 0 pkt.
2) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punków
stanowiąca sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów wg.
poniższego wzoru:
P=C+S
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium cena
S – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium serwis
Uwaga: Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.
3)
W sytuacji gdy zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i
innych kryteriów oceny ofert, zamawiający uwzględni przy wyborze oferty również ich
oddziaływanie na środowisko i klimat, w tym mniejszą energochłonność.
Komisja Konkursowa podjęła decyzję o wyborze wykonawcy zamówienia:
EVATRONIX Spółka Akcyjna, ul. Przybyły 2, 43-300 Bielsko-Biała
Wybrany spełnił warunki udziału w postępowaniu i jest najkorzystniejszą ofertą.
Dokumentacja z postępowania konkursowego jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Otrzymują:
1. wszyscy postępowania za pośrednictwem strony internetowej www.wiss.com.pl
2. a/a
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