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Ogłoszenie nr 510550472-N-2020 z dnia 21.12.2020 r.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny: Świadczenie usługi serwisu informacyjnego Bloomberg
poprzez uzyskanie dostępu do platformy informacyjnej Bloomberg Professional

 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 550165011-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Krajowy numer identyfikacyjny 01097871000000, ul. ks. I. J.
Skorupki  4, 00-546  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 58 30 700, e-mail
kancelaria@bfg.pl, faks 22 583 05 89. 
Adres strony internetowej (url): www.bfg.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Świadczenie usługi serwisu informacyjnego Bloomberg poprzez uzyskanie dostępu do platformy
informacyjnej Bloomberg Professional

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
DAZ/ZP/8/2020

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu informacyjnego Bloomberg poprzez
uzyskanie dostępu do platformy informacyjnej Bloomberg Professional. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do zaproszenia do negocjacji.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 72319000-4

SEKCJA III: PROCEDURA
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III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/12/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 54000.00 
Waluta USD

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
1 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Bloomberg Finance L.P. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: 731 Lexington Avenue 
Kod pocztowy: 10-022 
Miejscowość: Nowy Jork 
Kraj/woj.: Stany Zjednoczone 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
tak 
Skrót literowy nazwy państwa: USA

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 54000.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 54000.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 54000.00 
Waluta: USD

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:
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IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1
pkt 1) lit a)  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
uzasadnienie prawne - art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp – zamawiający może udzielić
zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone
tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze;
uzasadnienie faktyczne - serwis informacyjny oferowany przez Bloomberg jest powszechnie
stosowanym w sektorze finansowym serwisem informacyjnym zapewniającym dane rynkowe
(finansowe) z całego świata w trybie on-line. Pozwala on na tworzenie zarówno analiz
własnych, jak i korzystanie z baz analiz przygotowanych przez pracowników serwisu oraz
innych użytkowników serwisu. Serwis ten jest wykorzystywany przez niemal wszystkie banki
polskie oraz instytucje finansowe z całego świata. Aktualnie Bankowy Fundusz Gwarancyjny
posiada serwis informacyjny firmy Refinitiv, który częściowo pokrywa się w zakresie
funkcjonalności z serwisem Bloomberg. Serwis Bloomberg posiada jednak funkcjonalności
stanowiące niezbędne uzupełnienie serwisu Refinitiv – jest wiodącym serwisem
wykorzystywanym w handlu papierami wartościowymi oraz pozwala m.in. na bezpośrednią
komunikację z uczestnikami rynku, którzy korzystają tylko z serwisu Bloomberg w tym
zawieranie transakcji. Ponadto, serwis ten zapewnia również dostęp do szeregu informacji
niedostępnych przez Refinitiv (m.in. informacje PAP). Poza tym korzystanie z jednego
serwisu informacyjnego może generować ryzyko w razie ewentualnych błędów lub pomyłek
dostawcy serwisu, a przede wszystkim ze względu na możliwe awarie systemu mogące odciąć
BFG od niezbędnych źródeł informacji (danych rynkowych). W związku z powyższym, w
związku z posiadaniem portfela papierów wartościowych o znaczącej wartości, konieczne
jest, aby BFG korzystał z więcej niż jednego źródła informacji. Należy zaznaczyć, że na
rynku nie istnieje inna firma oferująca analogiczny serwis informacyjny, który zapewnia
źródła danych oraz analizy z zakresu rynku finansowego i danych makroekonomicznych,
mogący stanowić uzupełnienie serwisu informacyjnego Refinitiv. W przypadku
przedmiotowego zamówienia nie istnieje tzw. produkt równoważny, a tym samym nie ma
możliwości przeprowadzenia postępowania konkurencyjnego, w którym zamawiający
uzyskałby porównywalne oferty. Zakup wyżej opisanego serwisu jest możliwy tylko
wyłącznie w firmie Bloomberg - istnieją przesłanki wskazane w art. 67 ust.1 pkt 1 lit. a)
ustawy Pzp.


