
         
 
Gmina Mińsk Mazowiecki 

ul. J. Chełmońskiego 14 

05-300 Mińsk Mazowiecki 

 

Mińsk Mazowiecki, dnia 14 kwietnia 2021 roku 

RI.271.1.26.2020 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

na realizację zadania pn. „Zakup i wdrożenie oprogramowania, licencji, aplikacji oraz sprzętu 

komputerowego w ramach projektu Gmina Mińsk Mazowiecki 4.0 nowoczesne  

i elektroniczne usługi dla mieszkańców” 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) w związku z art. 90 ustawy z dnia 11 września 2019 

r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2020) 

Zamawiający informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie ww. zadania 

została wybrana oferta złożona przez:  

 

NetProces Sp. z o.o. 

ul. Asnyka 7/9 

80-316 Gdańsk 

 

Cena oferty brutto wynosi: 2 152 003,51 zł 

Udzielony przez Wykonawcę dodatkowy okres gwarancji na przedmiot zamówienia:  

24 miesiące 

Termin płatności prawidłowo wystawionej faktury: 30 dni 

 

Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ. Na podstawie 

przyjętych kryteriów oceny ofert oraz w rozumieniu art. 2 pkt 5) ustawy Prawo zamówień 

publicznych została uznana jako najkorzystniejsza i otrzymała liczbę 100 punktów. 

 

 



         
 

Informacja o złożonych ofertach: 

Lp. 
Nazwa (firma) 

 i adres wykonawcy 

Cena brutto 

Termin płatności 

prawidłowo 

wystawionej faktury 

w dniach 

Dodatkowy okres 

gwarancji liczony od dnia 

gwarancji podstawowej 

Łączna 

punktacja 

K1+K2+K3 

K1 – liczba 

punktów 

uzyskanych przez 

daną ofertę w 

kryterium „cena 

oferty brutto” 

K2 – liczba punktów 

uzyskanych przez 

daną ofertę w 

kryterium „termin 

płatności prawidłowo 

wystawionej faktury” 

K3 – liczba punktów 

uzyskanych przez daną 

ofertę w kryterium 

„Dodatkowy okres 

gwarancji liczony od dnia 

gwarancji podstawowej” 

1 NetProces Sp. z o.o. 

ul. Asnyka 7/9 

80-316 Gdańsk 

 

2 152 003,51 zł 30 dni 
 

24 miesiące 

100 pkt 

60 pkt 30 pkt 
 

10 pkt 

 

Jednocześnie Zamawiający informuję, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) w związku z art. 90 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

poz. 2020) umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem 

terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 cyt. Ustawy, ponieważ w przedmiotowym 

postępowaniu została złożona tylko jedna oferta. 
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