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WOA/260-01/19 – Product Owner 2019

Kraków,19-09-2019 r.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
na podstawie art.86 u.5 Pzp
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym przedmiotem zamówienia
jest: Product Owner – świadczenie usługi koordynacji prac między specjalistami, ekspertami
i analitykami a zespołem developerskim projektu „Wdrożenie Krajowego Systemu Danych
Oświatowych”i reprezentowania OKE w Krakowie w zakresie definiowania wymagań do
systemu KSDO w okresie do dnia 31-12-2021 r.
Zamawiający:
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp. informuje, że w prowadzonym
postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego wybrano do realizacji zamówienia
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
– Oferta nr 1: RUSZAJ.NET – Łukasz Ruszaj
ul. Fredry 4E/13
30-605 Kraków
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca złożył ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny
i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia – jedyna złożona oferta.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie
podpisania umowy w terminie do dnia 2019-09-26. Umowa może być podpisana niezwłocznie
po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp. oraz Kodeks Cywilny.
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2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktacja przyznana ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:
Numer
oferty
1

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
RUSZAJ.NET – Łukasz Ruszaj
ul. Fredry 4E/13
30-605 Kraków

ŁĄCZNA
PUNKTACJA

PUNKTACJA W
KRYTERIUM A
CENA

PUNKTACJA W
KRYTERIUM B
WIEDZA

100

50

40

PUNKTACJA W
KRYTERIUM C
DOŚWIADCZENIE

10

Środki ochrony prawnej.
Szczegółowe informacje na temat ochrony prawnej znajdują się w ustawie Prawo zamówień
publicznych w Dziale VI - Środki ochrony prawnej.

Rozdzielnik:
1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty.
2. Strona internetowa.
3. Tablica Ogłoszeń w siedzibie.
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