
Gdynia 08.06.2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Na  podstawie  art.  92  ust.1  pkt.1)  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych 
zawiadamiam,  że  w  dniu  07  czerwca  2011  Zamawiający  dokonał  wyboru 
najkorzystniejszej  oferty  w  postępowaniu  przetargowym   na  dostawę,  instalację  i 
wdrożenie systemu do obsługi dziennika elektronicznego dla 60 placówek oświatowych w 
Gdyni,  realizowanego w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w 
Gdyni”. 
W postępowaniu oferty złożyło 7 wykonawców:

1. Madkom Sp. Z o.o., al.Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia;
2. ComArch SA, Al.Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków;
3. SmartMedia Sp. Z o.o., ul.Chwaszczyńska 10, 80-871 Gdańsk;
4. Combidata Poland sp. Z o.o. ul.Emilii Plater 12, 81-777 Sopot;
5. jPalio SA,  ul.Joteyki 20, 02-317 Warszawa;
6. O&S COMPUTER-SOFT ORŁOWSKI Sp. Z o.o, ul. Żwirki i Wigury 8-12, 58-301 

Wałbrzych
7. online – skills, ul. Prusa 13/4,  60-819  Poznań 

Oferta  złożona  przez  wykonawcę  online-skills  wpłynęła  do  Zamawiającego  po 
terminie składania ofert i nie była rozpatrywana. 

Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez wykonawcę :
ComArch SA
Al.Jana Pawła II 39A
31-864 Kraków

cena oferty : 995960,52 zł

Uzasadnienie
W  postępowaniu  przetargowym  na zaprojektowanie  i  wykonanie   okablowania 

strukturalnego, sieci  elektrycznej i  serwerowni w 60 placówkach oświatowych w Gdyni, 
realizowanego w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni” 
jedynym  kryterium  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  była  cena.  Spośród  ofert 
nieodrzuconych, oferta wykonawcy ComArch SA jest ofertą z najniższą ceną. W związku z 
tym,  na  podstawie  art.  91,  ust.1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  oferta  tego 
wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą.
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Na  podstawie  art.24,  ust.2,  pkt.2,4  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych 
wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

1.  Madkom Sp. Z o.o., al.Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia;
2. SmartMedia Sp. Z o.o., ul.Chwaszczyńska 10, 80-871 Gdańsk;
3. jPalio SA,  ul.Joteyki 20, 02-317 Warszawa;

Uzasadnienie
W  przypadku  wykonawcy  Madkom  wniesione  wadium  nie  spełniało  wymagania 

postawionego  w  SIWZ  w  odniesieniu  do  poręczeń  bankowych,  gwarancji  bankowych  i 
ubezpieczeniowych, poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

W przypadku wykonawców SmartMedia i jPalio rachunek bankowy Zamawiającego został 
uznany kwotami wadium po terminie składania ofert. W związku z tym, na podstawie art.24, ust.2, 
pkt.2,4 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawców: Madkom, SmartMedia i jPalio 
wykluczono z postępowania i na podstawie art.24 ust.4 ich ofert odrzucono. 

Na podstawie art.89, ust.1, pkt.2) ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucono 
ofertę wykonawcy O&S COMPUTER-SOFT ORŁOWSKI Sp. Z o.o, ul. Żwirki i Wigury 8-
12, 58-301 Wałbrzych

Uzasadnienie
Wykonawca O&S COMPUTER-SOFT ORŁOWSKI zaproponował  w ofercie  bazę 

danych  MySQL.  W trakcie  badania  ofert  pojawiły  się  wątpliwości  odnośnie  spełniania 
przez bazę MySQL wymagań postawionych w SIWZ.  Zamawiający wystąpił do polskiego 
przedstawicielstwa firmy ORACLE Corporation, właściciela praw do bazy MySQL, o wyjaśnienie, 
czy  ta  baza  danych  spełnia  wymagania  postawione  przez  Zamawiającego.  Odpowiedź  jest 
negatywna,  co  oznacza,  że  oferty  złożone  przez  wykonawców  oferujących  ten  system 
zarządzania bazą danych należy odrzucić na podstawie art. 89, ust.1, pkt.2. 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po 20 czerwca 2011r. 
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