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Warszawa, dnia 19.02.2021 r.  
          

 
Wykonawcy 
 

Dotyczy: Opracowanie narzędzia służącego digitalizacji procesu etapowego gromadzenia i 
uznawania osiągnięć w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.  

Znak sprawy: IBE/71/2020 

 
Ponowne zawiadomienie o wynikach oceny ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej 

 
Szanowni Państwo, 

I. Zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu firmy Nekken sp. z o.o., sp. k, Zamawiający 
unieważnił poprzedni wybór najkorzystniejszej oferty i zdecydował o wszczęciu procedury 
wyjaśniającej możliwość wystąpienia rażąco niskiej ceny w ofercie Vavatech sp. z o.o.. 
Wyjaśnienia Vavatech sp. z o.o. złożone w toku procedury pozwoliły Zamawiającemu uznać, że w 
przypadku tej oferty nie mamy do czynienia z rażąco niską ceną.  Komisja Przetargowa dokonała 
ponownej oceny ofert i zdecydowała o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

II. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. 
Dz.U. 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu, 
oferty złożyli następujący Wykonawcy: 

L.p. Nazwa (firma) Adres wykonawcy Cena łączna 
brutto 

1 Intellect s.c. Dusza Krzysztof, 
Smoleń Wojciech 

ul. ks. Płk. J. Jońca 22, 34-600 
Limanowa 952 020,00 

2 BinarApps sp. z o.o. ul. Roosevelta6, 90-056 Łódź 479 090,24 

3 Efigence S.A. ul. Wołoska 9A, 02-583 Warszawa 1 737 528,75 

4 Ardura Consulting sp. z o.o. sp.k. 
 Ul. Ząbkowska 31, 03-736 Warszawa 1 004 172,00 

5 Vavatech sp. z o.o., 
 ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa 522 750,00 

6 Nekken sp. z o.o. sp. k. 
 

Ul. Juliusza Kossaka 3, 01-576 
Warszawa 885 600,00 

 
III. Zamawiający wykluczył Wykonawcę – BinarApps Sp. z o.o. 

 
Uzasadnienie faktyczne i prawne: 
 
W dniu 12 stycznia 2021r. r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 w zw. z art. 24aa ustawy pzp 
wezwał Wykonawcę BinarApps SP. z o.o. z siedzibą w Łodzi, do uzupełnienia dokumentów 
wskazanych w §6 ust. 8 SIWZ. Wykonawca nie złożył w zakreślonym terminie dokumentów 
objętych ww. wezwaniem.  Mając to na uwadze, Zamawiający działając w oparciu o art. 26 ust. 3 
w zw. z 24 aa ustawy Pzp, w dniu 19 stycznia 2021r.. ponowił wezwanie do uzupełnienia 
dokumentów. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie przedłożył wymaganych dokumentów i 
oświadczeń.  
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Zgodnie z art. 22 ust. 1 pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie 
podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca w związku z 
niezłożeniem wymaganych zgodnie z SIWZ dokumentów i oświadczeń nie wykazał spełniania 
warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.  

 
W związku z powyższym, Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy pzp wyklucza 
Wykonawcę z postępowania. 

 
IV. Zamawiający odrzucił ofertę złożona przez Wykonawcę - Intellect s.c. Dusza Krzysztof, Smoleń 

Wojciech.  
 
Uzasadnienie faktyczne i prawne: 
 
Zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez Wykonawcę na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 
7a) ustawy PZP, w związku z faktem, iż Wykonawca w odpowiedzi na wniosek Zamawiającego 
wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą z dnia 18 stycznia 2021r. nie wyraził 
zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  
 

V. Oferty otrzymały następującą liczbę punktów w ustalonych kryteriach:  
1. Kryterium I - Cena – 40 pkt (40%),  
2. Kryterium II –Doświadczenie członków zespołu wykonawczego – 35 pkt (35%), 
3. Kryterium III – Przykładowy projekt widoku/widoków ekranu użytkownika końcowego dla 
Portfolio Cyfrowych Odznak oraz opis proponowanych dodatkowych funkcjonalności Portfolio 
(wraz z opisem scenariuszy przypadków użycia) – 25 pkt (25%). 

  
L.p. 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Kryt. 1 Kryt. 2  Kryt. 3 Suma 

1 
Efigence S.A. 

12,03 5,00 
 

20,00 

37,03 pkt 

(37,03 %) 

2 
Ardura Consulting sp. z o.o. 
sp.k. 
 

20,82 17,00 
 

20,00 
57,82 pkt 

(57,82%) 

3 
Vavatech sp. z o.o., 
 40,00 23,00 

10,00 73,00 pkt 
(73,00%) 

4 
Nekken sp. z o.o. sp. k. 
 23,61 23,00 

15,00 61,61 pkt 

(61,61%) 

 
VI. Zamawiający informuje, iż za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez: Vavatech sp. 

z o.o., ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa. Oferta w wyniku oceny otrzymała największą liczbę 
punktów. 

VII. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie 5 dni od otrzymania 
niniejszego zawiadomienia, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy pzp. 
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