
                                                                                              

 

 
 
 
 
 
 

Warszawa, dnia 19.11.2020 r. 
Zawiadomienie o wyborze oferty 

 

 dot.: numer sprawy: 71/DR/NCBR/PN/2020 

Działając na podstawie 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający zawiadamia o wyniku postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Zakup i dostawa 
oprogramowania do analizy obiektowej danych obrazowych na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja  
i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL” w 2020 r.”; numer sprawy: 
71/DR/NCBR/PN/2020, ogłoszenie o zamówieniu numer 2020/S 207-502189 z dnia 23-10-2020 r. 

Wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę: 
GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o. 
ul. Foksal 21, lok. 5 
00-372 Warszawa 
 
Uzasadnienie:  
Oferta najkorzystniejsza (oferta nr 1) wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów 
oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ), którymi były: 
Kryterium nr 1  – Cena brutto oferty „C” – 60 % 
Kryterium nr 2 - Kryterium jakościowe „BMiA” – 10 % 
Kryterium nr 3 - Kryterium jakościowe „ZUB” – 10 % 
Kryterium nr 4 - Kryterium jakościowe  „ZD” – 10 % 
Kryterium nr 5 - Kryterium jakościowe  „DMS” – 10 % 
 
Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz Jego oferta 
przedstawia najkorzystniejszy bilans w odniesieniu do kryteriów oceny ofert przyjętych w niniejszym 
postępowaniu.  

Wykonawca w złożonej ofercie, w ramach kryteriów oceny ofert otrzymał: 
1. w kryterium nr 1 - 60,00 punktów, za zrealizowanie zamówienia, za kwotę 121 770,00 zł brutto, 
2. w kryterium nr 2 - 10,00 punktów, za zadeklarowanie przedłużenia okresu gwarancji o dodatkowe 6 miesięcy  

i zapewnienie w tym okresie usługi wsparcia technicznego w zakresie bezpłatnej migracji i aktualizacji do 
nowych wersji oprogramowania, 

3. w kryterium nr 3 - 10,00 punktów, za zadeklarowanie zapewnienia w okresie objętym gwarancją usługi 
wsparcia technicznego w zakresie możliwości telefonicznych konsultacji oraz telefonicznego i e-mailowego 
zgłaszania usterek/błędów oprogramowania 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, 

4. w kryterium nr 4 - 10,00 punktów, za zadeklarowanie zapewnienia w okresie objętym gwarancją usługi 
wsparcia technicznego w zakresie możliwości śledzenia, zdalnej diagnostyki i naprawy błędów 
oprogramowania. 

5. w kryterium nr 5 - 10,00 punktów, za zadeklarowanie zapewnienia w okresie objętym gwarancją, bezpłatnego 
dostępu do materiałów szkoleniowych i edukacyjnych, w tym do dedykowanego forum internetowego 
użytkowników oprogramowania. 
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W ocenie punktowej oferta otrzymała łącznie 100,00 punktów, obliczonych zgodnie ze wzorem określonym  
w pkt 14.2 SIWZ. 

Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:  

 

 
 
Termin zawarcia umowy: 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie zgodnym z art. 94 ust. 2 pkt 1) ppkt a) 
ustawy, tj. przed upływem 10 dniowego terminu od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty. 
 

 
 
 
 
Anna Borowska 

Dyrektor Generalny  
Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Oferta 
nr 

Nazwa (firma) albo 
imię i nazwisko 

wykonawcy 
adres siedziby lub 

miejsca 
zamieszkania 

Kryterium nr 1  
Cena oferty 

brutto (PLN) - 
60% 

Kryterium nr 2 
Kryterium 

jakościowe „BMiA” 
– 10 % 

 

Kryterium nr 3 
Kryterium 

jakościowe „ZUB”- 
10 % 

 

Kryterium nr 4 
Kryterium jakościowe  

„ZD”- 10 % 
 

Kryterium nr 5 
Kryterium jakościowe  

„DMS”- 10 % 
 

Suma 
punktów Ranking 

1 

GEOSYSTEMS Polska 
Sp. z o.o. 
ul. Foksal 21, lok. 5 
00-372 Warszawa 

60,00 10,00 10,00 10,00 10,00 100,00 I 
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