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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz  

w zw. z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. poz. 2020, z późn. zm.), zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zaprojektowanie, 

wdrożenie i utrzymanie Systemu Realizacji Gwarancji„ dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej 

złożonej przez Wykonawcę – konsorcjum firm: 

 

1) SIMPLE SA z siedzibą w Warszawie (lider konsorcjum), adres: ul. Bronisława Czecha 49/51,  

04-555 Warszawa; 

2) Proacta Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (członek konsorcjum), adres:  

ul. Srebrna 16, 00-810 Warszawa. 

 

Uzasadnienie wyboru oferty: 

Wykonawca złożył niepodlegającą odrzuceniu ofertę, która spełnia wymagania Zamawiającego określone 

w SIWZ. Oferta Wykonawcy uzyskała 93,75 punktów, tj. najwyższą liczbę punktów przyznanych w ramach 

kryteriów oceny ofert spośród wszystkich ofert w postępowaniu podlegajacych ocenie. Wykonawca 

wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw do wykluczenia  

z postępowania. 
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Zestawienie i punktacja ofert (aktualizacja punktacji z uwagi na wykluczenie wykonawcy): 

 

Lp. Wykonawca 

Cena oferty 

brutto – pełny 

zakres 

Cena oferty 

brutto – zakres 

podstawowy „C” 

(80 %/80 pkt) 

Cena oferty 

brutto – prawo 

opcji 

„O” 

(20 %/20 pkt) 

Suma 

punktów 

(P) 

 

1. 

ProIntegra SA, 

ul. 73 Pułku Piechoty 7A, 

40-496 Katowice 

4.368.140,00 zł 
- 

(oferta nie podlega ocenie) 

2. 

Konsorcjum firm: 

Simple SA, 

ul. Bronisława Czecha 

49/51,  

04-555 Warszawa; 

Proacta Sp. z o.o. Sp. k., 

ul. Srebrna 19,  

00-810 Warszawa 

4.629.720,00 zł 

3.252.120,00 zł 1.377.600,00 zł 

93,75 pkt 

80,00 pkt 13,75 pkt 

3. 

Konsorcjum firm: 

Nekken Sp. z o.o. Sp. k., 

ul. Juliusza Kossaka 3,  

01-576 Warszawa; 

IT arte Sp. z o.o.,  

ul. Zielna 37,  

00-108 Warszawa 

9.964.788,05 zł 

(przekracza środki 

finansowe 

przeznaczone na 

sfinansowanie 

zamówienia) 

9.017.660,05 zł 947.128,00 zł 

48,85 pkt 

28,85 pkt 20,00 pkt 

 


		2021-07-02T15:37:59+0200




