Warszawa, dn. 25.11.2020 r.

BDG.WZP.260.18.2020/MW
dotyczy postępowania nr 24/SYSTEM POBYT V.2-ROZBUDOWA MODUŁU OBSŁUGI SPRAW/PN/20
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje o wyniku oceny ofert
złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup, dostawę i konfigurację urządzeń,
licencji oraz zabezpieczeń typu firewall niezbędnych do zapewnienia poprawnego działania oraz
zabezpieczenia Modułu Obsługi Spraw Systemu Pobyt v.2 na potrzeby Urzędu do Spraw
Cudzoziemców w zakresie zadania częściowego nr 2.
I. Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zadanie częściowe nr 2 – Dostawa zabezpieczeń firewall, niezbędnych do zapewnienia poprawnego
działania Modułu Obsługi Spraw Systemu Pobyt v. 2 oraz odpowiedniego poziomu zabezpieczeń
Modułu.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę MARTIN Marcin
Niewęgłowski, Trzciany 20C, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki, oferującego wykonanie przedmiotu
zamówienia na następujących warunkach:
Łączna cena oferty brutto: 228 288,00 zł brutto,
Okres świadczenia wsparcia technicznego: 36 miesięcy.
Uzasadnienie wyboru:
Oferta uznana za najkorzystniejszą jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu, nie podlega
odrzuceniu/wykluczenia i w kryterium oceny ofert otrzymała maksymalną ilość punktów
przyznanych na podstawie kryteriów oceny ofert:
Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba punktów w
kryterium „łączna
cena ofertowa
brutto”

2

MARTIN Marcin Niewęgłowski,
Trzciany 20C
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

60,00

Liczba punktów w
kryterium „Okres
świadczenia
wsparcia
technicznego”

Łączna
liczba pkt

40,00

100,00

II. Informacje o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem:
W zakresie zadania częściowego nr 2 nie odrzucono żadnej oferty.
III. Informacje o Wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z uzasadnieniem:
W zakresie zadania częściowego nr 2 nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
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jeżeli w niniejszej korespondencji podała Pani/Pan swoje dane osobowe to szczegółowe informacje dotyczące
ich przetwarzania dostępne są na stronie administratora danych: www.udsc.gov.pl/rodo
if you provided your personal data in this correspondence, detailed information on their processing is available on
the found on the personal data administrator's website: www.udsc.gov.pl/rodo
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