UZASADNIENIE
1.

Przedmiot regulacji:
Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego.
2.

Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 Województwo Kujawsko-Pomorskie, które wykonuje zadania
przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
jako jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach
publicznych jest zobowiązana do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie
art. 91 ust 1 Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny
ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3.

Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Przepisy prawa nie wymagają konsultacji w przedmiotowej uchwale.

4.

Uzasadnienie merytoryczne:
W ramach wszczętego uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie
analizy, opracowanie koncepcji i studium wykonalności dla projektu: „Budowa kujawskoelektronicznej
dokumentacji
medycznej”
pomorskiego
systemu
udostępniania
przygotowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, do upływu terminu składania ofert
wpłynęły następujące oferty:
Nr
oferty

1.

2.

3.

4.

5.

Wykonawca
ThinkIT Consulting Sp. z.o.o.
ul. Kosiarzy 32
02-953 Warszawa
FXGRAIL Sp. z o.o.
ul. Złota 61
00-819 Warszawa
MedyczniT.pl Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 6 lok. 214
02-673 Warszawa
TRAPPA Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 8/6
10-502 Olsztyn
Lider Konsorcjum:
RED OCEAN Group Sp. z o.o.,
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa
Członek Konsorcjum:
RED OCEAN Sp. z.o.o.
ul. Grzybowska 80/82, IIIp.
00-884 Warszawa

Cena
ofertowa
brutto/ ilość
punktów

Termin realizacji
przedmiotu
zamówienia/ ilość
punktów
I etap - 25 dni
II etap - 45 dni/
0 pkt
I etap - 20 dni
II etap - 30 dni/
40 pkt

Łączna ilość
punktów/ Uwagi

258.300,00 zł/
60 pkt

nie wskazano/ 0 pkt

60 pkt

246.000,00 zł

I etap - 20 dni
II etap - 30 dni

oferta nie podlega
ocenie

289.665,00 zł/
53,50 pkt

I etap - 25 dni
II etap - 45 dni/
0 pkt

53,50 pkt

267.525,00 zł/
57,93 pkt
279.000,00 zł/
55,55 pkt

57,93 pkt

95,55 pkt

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający dokonuje wyboru oferty Wykonawcy
FXGRAIL Sp. z o.o. z ceną ofertową 279.000,00 zł i łączną ilością 95,55 pkt. Wykonawca
spełnił warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz jego
oferta nie podlega odrzuceniu. Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów w zakresie
kryteriów oceny ofert.

5.

Ocena skutków regulacji:
Źródło finansowania:
W/N/720/24/RPO2/2.1/2
Dział 720 rozdział 72095 § 6057 – 237.150,00 zł,
§ 6059 – 41.850,00 zł.

