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Toruń, l październikn 2015 r.
ZP-312015

Wg. rozdzielnika

Na podstawie podjętej przęz Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej uchwały z

dnia 1 pńdziernika 2015 roku w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o
udzielenie zamówięnia publicznego prowadzonego w trybie przetarga nteog:anlczonego na na
opracowanie metodologii (know-how) zarządzania infrastrukturą telekomunikacyjną
uwzględniającej aspekty finansowe oraz zorientowanej na optymalizację wykorzystania
infrastruktury poprzęz świadczenie podmiotom zewnęttznym efektywnych kosztowo usług

telekomunikacyjnych oraz jej wdrozenie, informuję Państwa, że na podstawie art.91ust. 1 ustawy
Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.), w przedmiotowym
postępowaniu dokonano wyboru oferty tj.:
Empirus Consulting Group Sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie prry ul. Moniuszki 1212 i
ul.
lnfoStrategia Andrzej Szczerba i Wspólnicy Sp. J. z siedzibą w Krakowie przy
Lubicz 25 z ceną ofeńową 466.170,00 zł brutto iłączną ilością100 punktów.
Wykonawca spełniłwarunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, a jego oferta
odrzuceniu. Wykonawca uzyskał najv,yższąliczbę punktów w zakresie wszystkich kryteriów oceny
ofert, Zaoferowana cena mieścisię w kwocie jaką Zamawiający zamierzń przeznaczyc na realizację
przedmiotu zamówienia..
n i porównanie ofert:
streszczenie
Num

Nazwa (ftrma) i adres

er

wykonawcy

cena ofertowa brutto

Pozacenowe kryteria

Łącma

wyboru oferty

ilość
punktów

ofert

y
Empirus Consulting Group
Sp, z o.o. z siedzibą w
Józefowie przy ul. Moniuszki

466.170,00 zł
90 pkt

l2l2

Okres obowiązywania
gwarantowanego serwisu

pogwarancyjtego: 24
miesiące

l00

05-420 Józefów i

lnfoStrategia Andrzej
Szczerba i Wspólnicy Sp. J. z
siedzibą w Krakowie prry uL

l0 pkt

Lltbicz25

Zamawiający zawrze umowę o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art, 94 ust. 2
pkt. 1 lit a) tj. w terminie krótszyrrr niz 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, gdyżw przedmiotowym postępowaniu wpłynęłajedna oferta.
Dziękuję zaudział w procedurze przetargowej.
Przewodni czący Komisj i Przetargowej
Dyrel'<tu
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