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 strona internetowa 

dotyczy: 

postępowania nr PO.II.370.ZZP-3.48.18 w sprawie udzielenia zamówienia 

publicznego pn. „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości 

w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m- 

wybór Generalnego Wykonawcy” 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)  Zamawiający – Skarb Państwa – Dyrektor Urzędu 
Morskiego w Szczecinie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu                   
o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego na:  

 

Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie 
rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m- wybór 

Generalnego Wykonawcy 

Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: 

 

Sygnity S.A. 
 

ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa 

 cena brutto: 1 352 975,40 zł brutto 

 okres gwarancji i rękojmi : 60 miesięcy od daty odbioru etapu IV 

 czas naprawy błędu krytycznego: 8 godzin 

 

Uzasadnienie wyboru ofert najkorzystniejszej: 

 

Oferta złożona przez Wykonawcę jest ofertą najkorzystniejszą, otrzymała najwyższą ilość 
punktów w kryteriach: cena, okres gwarancji i rękojmi oraz naprawa błędu krytycznego. 
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Numer 
oferty 

Nazwa firmy    i adres  Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium  

I  

kryterium  

cena 

60% 

II  

kryterium okres  

gwarancji i 
rękojmi  

30% 

 

III 

kryterium 

naprawa 
błędu 

krytycznego 

10% 

Łączna 
punktacja 

(kolumna  

3 +4+5) 

Miejsce w 
rankingu 

ofert 

1 2 3 4 5 6 

 

7 

1 Comarch S.A. 
 
Al. Jana Pawła II 39A, 31-864 
Kraków 

 

51,30 pkt 30,00 pkt 2,50 pkt 83,80 pkt II 

2 S&T Services Polska Sp. z o.o. 
 
ul. Postępu 21d, 02-676 Warszawa 

 

37,91 pkt 30,00 pkt 5,00 pkt 72,91 pkt III 

3 Sygnity S.A. 
 
ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 
Warszawa 

 

60,00 pkt 30,00 pkt 10,00 pkt 100,00 pkt I 

4 GAMMASOFT Sp. z o.o. 
 
ul. Królowej Korony Polskiej 24, 
70-486 Szczecin 

 

Ofercie Wykonawcy nie przyznawano punktów, oferta została odrzucona 

na podstawie art. 89 ust 1 pkt 1 i  2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obydwu stron, 

jednak nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.      

 

Wojciech Zdanowicz 

          Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie 

   /podpisano podpisem kwalifikowanym/  

              


