
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Świadczenie usługi serwisu informacyjnego Bloomberg poprzez uzyskanie dostępu do platformy informacyjnej Bloomberg
Professional

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010978710

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-546

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@bfg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bfg.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Bankowy Fundusz Gwarancyjny

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gwarantowanie depozytów oraz prowadzenie przymusowej restrukturyzacji

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Świadczenie usługi serwisu informacyjnego Bloomberg poprzez uzyskanie dostępu do platformy informacyjnej Bloomberg
Professional

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6d31da98-0674-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00024600

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027154/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usługa dostępu do serwisu informacyjnego Bloomberg na 2023-2024 r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00273324/01
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SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na
podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Uzasadnienie prawne - art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 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, jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub
rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne zostało przedstawione w sekcji VI "Informacje dodatkowe".

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DAZ/ZP/8/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 275610,83 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia serwisu informacyjnego Bloomberg dla Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego poprzez uzyskanie dostępu do platformy informacyjnej Bloomberg Professional przez okres 24 miesięcy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Zaproszenia do negocjacji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 64216000-3 - Elektroniczne usługi przekazywania wiadomości i informacji

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

64216200-5 - Elektroniczne usługi informacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bloomberg Finance L.P.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 06-1818168

7.3.3) Ulica: 731 Lexington Avenue

7.3.4) Miejscowość: Nowy Jork

7.3.5) Kod pocztowy: 10022

7.3.7.) Kraj: Stany Zjedn. Ameryki

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 55320 USD

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2022-12-19 do 2024-12-18

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Uzasadnienie faktyczne wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki - serwis informacyjny oferowany przez Bloomberg jest
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powszechnie stosowanym w sektorze finansowym serwisem informacyjnym zapewniającym dostęp do wiadomości,
informacji i danych rynkowych (finansowe) z całego świata w trybie on-line. Jest również jedną z najpowszechniej
stosowanych platform do zawierania transakcji na instrumentach finansowych na świecie. Bankowy Fundusz Gwarancyjny
("Fundusz") korzysta z serwisu Bloomberg od blisko pięciu lat. Serwis Bloomberg jest wiodącym serwisem
wykorzystywanym w handlu na światowych rynkach finansowych oraz podstawowym narzędziem Funduszu do zawierania
transakcji na papierach wartościowych z krajowymi podmiotami rynku finansowego. Transakcje zawierane są w większości
za pomocą wbudowanego komunikatora „IB Manager” oraz systemu potwierdzeń transakcji „Vcon”. Należy przy tym
zaznaczyć, że wśród instytucji współpracujących z Funduszem znajdują się podmioty korzystające jedynie z serwisów firmy
Bloomberg, co stanowi jedną z przesłanek do utrzymania przez Fundusz dostępu do przedmiotowego systemu. Dodatkowo,
serwis Bloomberga zapewnia dostęp do szeregu informacji dotyczących rynków finansowych oraz wydarzeń gospodarczych,
pozyskanych zarówno przez agencję Bloomberg, jak i otrzymanych od niektórych zewnętrznych agencji informacyjnych (w
tym m.in. informacje PAP). Fundusz posiada także dostęp do systemu informacyjnego Refinitiv, który częściowo pokrywa
się w zakresie funkcjonalności z serwisem firmy Bloomberg. Biorąc jednak pod uwagę możliwe awarie systemu, mogące
odciąć Fundusz od niezbędnych źródeł informacji (danych rynkowych), a także ze względu na różnice w funkcjonalnościach
obydwu serwisów w związku z posiadaniem portfela papierów wartościowych o znaczącej wartości, konieczne jest
posiadanie przynajmniej dwóch niezależnych, uzupełniających się źródeł informacji i danych rynkowych. Należy zaznaczyć,
że na rynku nie istnieje inna niż Bloomberg firma oferująca dostęp do serwisu informacyjnego, 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 zatem 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, w związku z czym
istnieją przesłanki wskazane w art. 214 ust.1 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp.
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