
     

     

 

Projekt: e-Pionier – wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym jest 

współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.3. „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz 

rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” 

 

Gdańsk, 22.08.2018 r.  

Dotyczy: PZ/45/2018/EP/EX 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

Zamawiający informuje, że jako podmiot realizujący projekt współfinansowany ze środków unijnych  
na podstawie umowy partnerstwa 2014-2020 określającej Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w ramach zamówienia na usługę badawczą do 
projektu „Health Discoverer” realizowaną w ramach projektu „e-Pionier - wykorzystanie potencjału 
uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym” nr umowy 
WG-POPC.03.03.00-00-0008/16-00, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
2014-2020, oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa (Działanie 3.3) dokonał wyboru 
najkorzystniejszej oferty a jako najkorzystniejszą wybrał ofertę Wykonawcy: 
 

UMED Spółka z. o. o.  
ul. Jana Muszyńskiego 2 

90-151 Łódź  
 

W ramach niniejszego zamówienia ofertę złożyło dwóch Wykonawców. Poniżej informacje dotyczące ofert: 
 

L.p. 
Nazwa i adres 
wykonawcy 

Cena oferty brutto w zł 

Zdobyta liczba 
punktów w 

kryterium: cena 
oferty brutto  

Łączna 
liczba 

punktów 

1 

 
UMED  

Spółka z. o. o.  
ul. Jana 

Muszyńskiego 2 
90-151 Łódź  

 

209 999,98 w tym:  
Etap I: 44 999,99 
Etap II: 60 000,00 
Etap III: 60 000,00 
Etap IV: 49 999,99 

 

100 100 

2 

 
SUMMIT 

TECHNOLOGY  
Sp. z o. o.  
ul. Jana 

Muszyńskiego 2 
90-151 Łódź  

 

243 140,00 w tym:  
Etap I: 76 200,00 
Etap II: 55 800,00 
Etap III: 52 200,00 
Etap IV: 58 940,00 

 

PUNKTÓW NIE PRZYZNANO 

 
 
Za najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę Wykonawcy: UMED Spółka z. o. o. ul. Jana Muszyńskiego 2 
90-151 Łódź. Oferta uzyskała 100 pkt. w jedynym kryterium oceny ofert, cena oferty brutto - 100%. 
 
Oferta jest zgodna z Zapytaniem ofertowym oraz spełnia wszystkie wymagania określone przez 
Zamawiającego. 
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W ramach niniejszego zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy. Odrzucono ofertę Wykonawcy: 
SUMMIT TECHNOLOGY Sp. z o. o. ul. Jana Muszyńskiego 2 90-151 Łódź. 
 
 
Uzasadnienie odrzucenia oferty Wykonawcy: W zapytaniu ofertowym Zamawiający wskazał, że Oferta 
winna być podpisana według zasad reprezentacji lub przez upoważnionych przedstawicieli.  
W przypadku, kiedy ofertę będą podpisywały osoby upoważnione, należy dołączyć do oferty oryginał 
pełnomocnictwa. 
 

 
Oferta złożona przez SUMMIT TECHNOLOGY Sp. z o. o. ul. Jana Muszyńskiego 2 90-151 Łódź, została 
podpisała przez osobę nieuprawnioną do reprezentacji podmiotu. W związku z tym Zamawiający wezwał 
Wykonawcę do uzupełnienia pełnomocnictwa dla osoby podpisującej ofertę, jednak w terminie wyznaczonym 
na uzupełnienie dokumentu, nie został on złożony. 
W związku z tym, ze oferta złożona przez SUMMIT TECHNOLOGY Sp. z o. o. ul. Jana Muszyńskiego 2  
90-151 Łódź, została podpisała przez osobę nieuprawnioną do reprezentacji podmiotu Zamawiający odrzuca 
ofertę jako nieważną na podstawie odrębnych przepisów. 
 

 

     
Z wyrazami szacunku  

na oryginale podpis  
Krzysztof Malicki  
Prezes Zarządu 

 

 
 


