URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
BIURO ADMINISTRACJI
Warszawa, 25 sierpnia 2021 r.
BA.WZP.26.20.2021.13

Wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym na „Świadczenie usługi wsparcia i modyfikacji systemu Platforma
Usług Elektronicznych”. Sprawa nr BA.WZP.26.20.2021.

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej ustawą Pzp, informuję, że w wyniku
przeprowadzonego postępowania o wskazane na wstępie zamówienie publiczne jako
najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: S&T Services Polska sp. z o.o.,
ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa.
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp oraz zgodnie
z kryteriami oceny ofert określonymi w dokumentach zamówienia, w tym w punkcie XXI
Specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej w skrócie „SWZ”) tj.: (1) „Ceny (C)” – waga
60 %; (2) Liczba dodatkowych roboczogodzin na modyfikację systemu PUE (M) – waga 25 %;
Kwalifikacje i doświadczenie zespołu realizującego zamówienie (KD) – waga 10 %; Szkolenie
z obsługi i administracji systemu PUE (S) – waga 5 %.
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Wybrana oferta otrzymała największą ilość punktów: 90 obliczonych zgodnie z zasadami i ze
wzorami opisanymi w punktach XXI SWZ.

Urząd Komunikacji Elektronicznej
01-211 Warszawa
ul. Giełdowa 7/9

Sprawę prowadzi:
Piotr Kisiel, tel. 22 53 49 281
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Pismo wydane w formie dokumentu elektronicznego i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Zamawiający przedstawia poniżej informacje określone w art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

Nr
oferty

1
1.

Nazwa (firma), siedziba
i adres Wykonawcy

2
S&T Services Polska sp. z o.o.
ul. Postępu 21D
02-676 Warszawa
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Z poważaniem
Dyrektor Biura
Administracji
Dariusz Walaszczyk
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