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Rzeszów, 08.12.2016r. 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

dotyczącej ogłoszenia o zamówieniu publicznym na opracowanie nowego produktu 

do projektu pt: „Opracowanie prototypu innowacyjnego systemu przetwarzania 

danych z generatorem portali aukcyjnych udostępnionego w formule Software-as-a-

service (SaaS)” z dnia 30.11.2016r. 

 

 

 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

FIRMA HANDLOWA "ANA" ANNA CISZEWSKA, 
"AUTO CENTRUM 24" 
ul. Marcelego Siedlanowskiego 2/114,  
37-450 Stalowa Wola 
NIP: 8652125720 
REGON: 830445449 

 
PODSTAWA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której 

mowa w Rozdziale 6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020. 

 

NAZWA ZAMÓWIENIA:  

Opracowanie nowego produktu do projektu pt: „Opracowanie prototypu innowacyjnego systemu 

przetwarzania danych z generatorem portali aukcyjnych udostępnionego w formule Software-as-a-

service (SaaS)” 

 

Zamówienie upublicznione zostało na stronie internetowej zamawiającego 

http://www.autocentrum24.eu, na stronie internetowej PARP www.parp.gov.pl/zamowienia-1420 

oraz wysłane do trzech potencjalnych wykonawców. 

NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA: 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 

ul. Sucharskiego 2 

35-225 Rzeszów 

  

http://www.autocentrum24.eu/
http://www.parp.gov.pl/zamowienia-1420
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Nazwa i adres 
wybranego wykonawcy 

Kryterium  
cena oferty netto  

(w PLN) 

Kryterium  
czas realizacji 

(w miesiącach) 

Liczba użytkowników 
końcowych 

włączonych w proces 
tworzenia prototypu 

Wyższa Szkoła 
Informatyki  

i Zarządzania w 
Rzeszowie 

390 000,00 zł Nie dłużej niż 12 miesięcy Minimum 3 
użytkowników 

końcowych 

UZASADNIENIE WYBORU: 

W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęła tylko jedna ważna oferta, która spełnia 

wszystkie warunki udziału w postępowaniu ofertowym i stanowi ofertę najkorzystniejszą. 

 

 
Nazwa i adres 

oferenta 
 

Liczba punktów za dane kryterium  
Suma punktów Kryterium  

cena oferty 
netto 

Kryterium  
czas realizacji 

Liczba 
użytkowników 

końcowych 
włączonych w 

proces 
tworzenia 
prototypu 

Wyższa Szkoła 
Informatyki i 

Zarządzania w 
Rzeszowie 

ul. Sucharskiego 2 
35-225 Rzeszów 

 
60 pkt 

 
0 pkt 

 
10 pkt 

 
70,00 pkt 

 

W związku z powyższym wybrana została oferta Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania  

w Rzeszowie, ponieważ była jedyną ofertą co oznacza, że uzyskała największą liczbę 

punktów. Ponadto cena z oferty nie przewyższyła kwoty jaką zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia. 

 

ZATWIERDZIŁA: 

Anna Ciszewska 


