
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ 
DEPARTAMENT EKONOMICZNY 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ  
DEPARTAMENT EKONOMICZNY 

Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa, tel.: +48 22 34 74 192, fax: +48 22 34 74 183 
e-mail: Sekretariat.DE@men.gov.pl, www.men.gov.pl 

DE-WZP.261.16.2019.JC.05                Warszawa, 2019-11-19 
 
 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

W POSTĘPOWANIU NR DE-WZP.261.16.2019.JC 

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, Ministerstwo Edukacji 

Narodowej, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę wsparcia utrzymania systemu 

enova informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy, jako 

najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez Alt One Sp. z o. o. Sp. k., 

ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa. 

Uzasadnienie wyboru 

Oferta nr 1 złożona przez ww. Wykonawcę jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym 

postępowaniu i spełniła wszystkie wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (SIWZ). W wyniku dokonanej oceny została uznana za ważną i uzyskała 

następującą punktację w kryteriach oceny ofert: 

Nr 
oferty 

Wykonawca 

Punkty w kryterium: 

Łączna 
punktacja cena – waga 

60% 

deklarowany czas 
na rozwiązanie 
końcowe lub 

obejście 
 problemów 

kategorii 2 lub 3 – 
waga 20% 

doświadczenie i kompetencje kadry – 
waga 20% 

1. 

Alt One Sp. z o. 
o. Sp. k. 
ul. Modlińska 61, 
03-199 
Warszawa 

60 pkt 

(Wykonawca 
zaoferował 
cenę oferty 

376 269,30 zł 
brutto) 

0 pkt 

(Wykonawca 
zaoferował 

maksymalny 
dopuszczalny czas 

dla obejścia 
problemów kategorii 
2 i 3, odpowiednio 2 
dni i 3 dni, w związku 
z czym nie otrzymał 

punktów w tym 
kryterium) 

18 pkt 

(Wykonawca wskazał osoby posiadające 
wymagane doświadczenie nabyte w 

projektach / umowach przedstawiające się 
następująco: koordynator ds. utrzymania 

systemu –5 umów (4 pkt), I ekspert / 
specjalistów ds. rachunkowości i finansów 
publicznych – 4 umowy (4 pkt), II ekspert / 
specjalistów ds. rachunkowości i finansów 
publicznych – 3 umowy (2 pkt), ekspert / 
specjalista ds. kadr i płac – 4 umowy (4 
pkt), dodatkowy programista – 4 pkt.) 

78 pkt 

Zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, Zamawiający zawiadamia, że 

w niniejszym postępowaniu umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta 

niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia. 


