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 Wykonawcy zainteresowani postępowaniem 

o udzielenie przedmiotowego  
zamówienia publicznego 
 
 

  
   

Sprawa nr 14/2009/EEZP/MZ 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji 
z ogłoszeniem na „Dostawę, wdroŜenie oraz obsługę informatyczną na zasadzie 
outsourcingu, systemu informatycznego dla Południowego Koncernu 
Węglowego S.A. wspomagającego procesy związane ze sprzedaŜą węgla”  

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
Zamawiający - Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, na podstawie art. 92 ust. 1 
pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 
z 2007 roku, Nr 223 poz.1655 z późn. zm), niniejszym pismem informuje o wyborze 
najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na „Dostawę, wdroŜenie oraz obsługę 
informatyczną na zasadzie outsourcingu systemu informatycznego dla Południowego 
Koncernu Węglowego S.A. wspomagającego procesy związane ze sprzedaŜą węgla”  złoŜonej 
przez Wykonawcę ASSECO Poland S.A., ul. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów, oddział 
Katowice, al. W. Korfantego 83A, 40-161 Katowice. 

 

Uzasadnienie wyboru oferty: 

Wykonawca złoŜył najkorzystniejszą ofertę wg przyjętego kryterium oceny ofert – 40% cena 
wdroŜenia systemu, 10% cena obsługi informatycznej, 50% organizacja i jakość systemu 
związane z odwzorowaniem procesów biznesowych, świadczenia obsługi informatycznej 
i spełnienia wymagań technicznych- ocena systemu. Oferta spełnia wymagania Ustawy 
Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

  
W załączeniu streszczenie oceny i porównania złoŜonych ofert. 



Załącznik do pisma z dnia 28.04.2010 r. 
 
 

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁO śONYCH OFERT 
      

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 
oraz 

adres wykonawcy 

Cena wdroŜenia 
Systemu- etap I (CW) 

(waga 40%) 
[pkt] 

Cena obsługi 
informatycznej
- etap II (CO) 
(waga 10%) 

[pkt] 

Organizacja i jakość 
systemu związane z 

odwzorowaniem 
procesów biznesowych, 
świadczenia obsługi 

informatycznej 
i spełnienia wymagań 
technicznych- ocena 

systemu (OS) 
(waga 50%) 

[pkt] 

Sumaryczna liczba otrzymanych 
punktów 

[pkt] 

2 
ASSECO Poland S.A. 
Al. Armii Krajowej 80 
35-307 Rzeszów 

40,00 10,00 50,00 100,00 

 

 

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta po upływie terminu przysługującego na wniesienie 
protestu. 

 


