Kalisz, dnia 3 października 2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na „Wykonanie platformy
internetowej i aplikacji mobilnej umożliwiającej upowszechnianie kolekcji muzeów wielkopolskich
w ramach zadania „Upowszechnianie kolekcji muzeów wielkopolskich za pośrednictwem
edukacyjnej platformy internetowej i aplikacji mobilnej” współfinansowanego ze środków
Programu Kultura cyfrowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”, sprawa: 1-P-2017 na
podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017
r. poz. 1579) Zamawiający informuje, że wybrano ofertę najkorzystniejszą, tj. ofertę, która uzyskała
najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu o
zamówieniu i SIWZ oraz nie podlegała wykluczeniu ani odrzuceniu:
Oferta nr 1:
MOBILE MS Sp. z o. o.
ul. Chochoła 23
91-230 Łódź
Cena oferty: 264.327,00 zł
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 288.000,00 zł
Ostateczny termin wykonania zamówienia: 13.12.2017 r.
Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach oceny ofert:

Nr
oferty

1
2
3
4

Wyszczególnienie / Nazwa
oferenta/

MOBILE MS Sp. z o. o.
ul. Chochoła 23
91-230 Łódź
AMISTAD Sp. z o. o.
Plac na Groblach 8/2
31-101 Kraków
INOVATICA Sp. z o. o.
Al. T. Kościuszki 80/82
90-437 Łódź
JMC Sp. z o. o.
ul. Śniadeckich 12/16
00-656 Warszawa
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termin
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57,05

16,49

73,54

80,00

16,49

96,49

51,08

16,49

67,57

65,91

20,00

85,91
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cena

Jeden Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia.
Jedna oferta została odrzucona.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta najwcześniej w dniu 10
października 2017 roku.

Wykonawca JMC Sp. z o. o. ul. Śniadeckich 12/16, 00-656 Warszawa został wykluczony z
postępowania podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12) Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. nie wykazał
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający na podstawie art. 90 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) wezwał firmę AMISTAD Sp. z o. o. Plac na Groblach 8/2, 31-101
Kraków do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość
ceny, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Złożona przez firmę AMISTAD Sp. z o. o. oferta wydawała się rażąco niska w stosunku do
przedmiotu zamówienia i budziła wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi wymaganiami w SIWZ, gdyż okazała się niższa o
34,5% od szacowanej wartości zamówienia.
Wykonawca dostarczył żądane wyjaśnienia przez upływem terminu określonego przez
Zamawiającego.
Oferta firmy AMISTAD Sp. z o. o. po szczegółowej analizie została odrzucona na podstawie art. 89
ust. 1 pkt. 4) z uwagi na brak zasadnych wyjaśnień, dotyczących elementów oferty, mających
wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.
Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) wezwał firmę MOBILE MS Sp. z o. o. ul. Chochoła 23, 91-230 Łódź
do uzupełniania dokumentu - aktualnego zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o braku zaległości
podatkowych. Wykonawca dostarczył żądany dokument przed upływem terminu określonego przez
Zamawiającego razem z oświadczeniem o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 11 oraz art. 26 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych
wezwał pozostałych trzech oferentów do uzupełniania dokumentu – oświadczenia o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wszyscy Wykonawcy dostarczyli
oświadczenia przed upływem wskazanego przez Zamawiającego terminu.

