
 
                                                                                                 

 
                                                                                                                      Opoczno, dnia 28.11.2018r. 
   Nr spr. ZZP.271.23.2018 
 
                                                                                                             Dla wszystkich Wykonawców 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
w zakresie zadania nr 3 

 
            Gmina Opoczno, 26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6 informuje, że w dniu 13.11.2018r. o godz. 12:15 
odbyło się otwarcie ofert w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Dostawa licencji i wdrożenie 
oprogramowania, uruchomienie e-usług publicznych” w zakresie 3 zadań: 
Zadanie nr 1.  Dostawa i wdrożenie Portalu Miejskiego wraz z systemem e-usług 
Zadanie nr 2. Dostawa i wdrożenie szyny usług 
Zadanie nr 3. Utworzenie punktu potwierdzania profilu zaufanego 
w ramach projektu pn. „Platforma Open Opoczno – samoobsługowy portal mieszkańca” 
 
 
            Na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej  oraz  wskazuje punktację 
przyznaną w każdym kryterium oceny ofert, a także łączną punktację. Do upływu terminu składania 
ofert w siedzibie Zamawiającego w zakresie zadania nr 3 złożone zostały 2 oferty (informacja z 
otwarcia zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.opoczno.pl)       
      
          Mając na względzie postanowienia zawarte w SIWZ oraz art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych Zamawiający informuje, że najpierw dokonał oceny oferty, a następnie zbadał, 
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu . 
          W wyniku powyższych czynności dokonano wyboru oferty Wykonawcy – ZAKŁAD 
ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ „ZETO” Sp. z o.o. , ul. Diamentowa 2, 
20-447  Lublin (oferta nr 3). 
          W/w Wykonawca  nie podlegał wykluczeniu, a jego oferta odrzuceniu. Oferta uzyskała 
największą ilość punktów w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert tj. (1) cena 27,87pkt; (2) 
termin wykonania zamówienia 40 pkt, łącznie 67,87 pkt. Cena oferty najkorzystniejszej 43.050,00 zł 
brutto.  
 
Zadanie nr 3. Utworzenie punktu potwierdzania profilu zaufanego 
 

Nr 
 
Nazwa i adres 
Wykonawcy 
 

Punktacja  
kryterium I 
(Cena brutto zł) 

Punktacja 
kryterium II  
Termin wykonania 
zamówienia 
 

Pkt  
łącznie 

 
Ranking  
ofert 
 

2 

  e-Instytucja.pl  
  Sp. z o.o. 
  ul. Marszałkowska 58 

  00-545 Warszawa 
 

60,00 pkt 
20.000,00 zł 

5,71 pkt 
Od daty podpisania 
umowy do 
27.12.2018 

65,71 pkt 
 

 
 
II miejsce 

http://www.bip.opoczno.pl/


3 

ZAKŁAD  
ELEKTRONICZNEJ  
TECHNIKI 
OBLICZENIOWEJ 
„ZETO” Sp. z o.o.   
ul. Diamentowa 2, 
20-447  Lublin 

 
27,87 pkt 
43.050,00 zł 
 

40 pkt 
Od daty podpisania 
umowy do 
21.12.2018 

67,87 pkt 
 

 
 
 
I miejsce 

 
         Umowa na realizację w/w zadania zostanie podpisana w terminie zgodnie z art. 94 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że: 
 
1)zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych stwierdził i poprawił w ofercie 
Wykonawcy oferty nr 2 Instytucja.pl  Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 58,  00-545 Warszawa   oczywiste 
omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek 
2)zgodnie z art. 180 ustawy Pzp Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, tj. wniesienia 
odwołania. 
 
Dziękujemy za złożenie ofert.      
   
Do wiadomości:                                                                                                                                        
- Wykonawca w/w                                                                                                                                   
- Tablica ogłoszeń                                                                                                                                 
- Strona internetowa 
- a/a     
 

Z up. Burmistrza 
                                                                                                                     /…/ Andrzej Kacprzak 

Zastępca Burmistrza 
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