
 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2018 r. 

 

Sygnatura: WZP/352/2018/PK 

 

 

 

         Wykonawcy 

         biorący udział w postępowaniu 

 

 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę dostępu do 

platformy zakupowej dla Jednostek Administracji Państwowej, nr postępowania 2017/36 

 

Centrum Obsługi Administracji Rządowej działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm., zwanej dalej 

ustawą Pzp), informuje, że w niniejszym postępowaniu wybrano ofertę najkorzystniejszą złożoną 

przez Wykonawcę Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: 

Wykonawcę Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. uzyskał najwyższą liczbę punktów w kryteriach 

oceny ofert, wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu a jego oferta jest w pełni zgodna 

w wymaganiami określonymi w SIWZ. 

Ponadto Centrum informuje, że: 

1. Pismem z dnia 28 marca 2018 r. (sygn.: WZP/284/2018/MM) odrzucono ofertę Wykonawcy Open 

Nexus Sp. z o.o. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp, gdyż jej treść nie odpowiada treści 

SIWZ; 

2. Pismem z dnia 10 kwietnia 2018 r. (sygn.: WZP/313/2018/PK) wykluczono z postepowania 

Konsorcjum Wykonawców Asseco Poland S.A. i Portal PZP Sp. z o.o., na podstawie art. 24 ust. 1 

pkt 12 ustawy Pzp, gdyż Wykonawca ten nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu 

w zakresie zdolności technicznej i zawodowej. 

 



 

 

 

 

 

 Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie ofert wraz z uzyskaną punktacją: 

Nr. 
Oferty 

Nazwa Wykonawcy 

Przyznana punktacja w poszczególnych kryteriach oceny ofert 

Łączna 
cena 

brutto 
(C)  

Czas 
usunięcia 
błędów 

(T) 

Szkolenia w 
formie 

warsztatów 
w siedzibie 

każdej 
z jednostek 

(…) (S1) 

Zapewnienie 
dostępu do 
szkoleń e-

learningowych 
z funkcjonalności 

platformy (S2) 

Rozszerzenie 
wsparcia 

technicznego 
ponad 

standardowy czas 
wsparcia (W) 

Funkcjonalność 
umożliwiająca udzielanie 
zamówień publicznych, 

których wartość nie 
przekracza kwoty, o której 

mowa w art. 4 pkt 8 ustawy 
Pzp (D1) 

Funkcjonalność 
umożliwiająca zawieranie 

umowy w sprawie 
zamówienia publicznego 

za pośrednictwem 
platformy (D2) 

Łączna 
liczba 

punktów 

1 

Otwarty Rynek 
Elektroniczny S.A. 

ul Domaniewska 49 
02-672 Warszawa 

53,87 10 5 5 10 5 5 93,87 

2 

Konsorcjum: 
Asseco Poland S.A. 

Olchowa 14 
35-322 Rzeszów 

i 
Portal PZP sp. z o. o. 

ul. Henryka Sienkiewicza 
64 

39-400 Tarnobrzeg 

Wykonawca wykluczony 

3 

OPEN NEXUS Sp. z o.o. 
ul. 28 Czerwca 1956 

Roku 406 
61-441 Poznań 

Oferta odrzucona 

4 
EB2B Service Sp. z o. o.  

Al. KEN 51 lok. U21 
02-797 Warszawa 

60 0 5 5 10 0 5 85 
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