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ZAWIADOMIENIE

Dotyczy zapytania ofertowego na opracowanie, zaprojektowanie i wdrożenie nowego informacyjnego portalu
internetowego

Zamawiający zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej:
1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 oferty tj.:
1) sm32 STUDIO Marek Mucharski, ul. Grapa 10, 34-300 Żywiec – cena 99.925,20 zł, cena w
ramach prawa opcji 98,40 zł za godzinę
2) nFinity.pl sp. z o.o., Ul. Wandy 714,53-320 Wrocław – cena 52.619, 40 zł, cena w ramach
prawa opcji 73,80 zł za godzinę
3) Partium Sp. z o. o., ul. Jesienna 32, 05-515 Nowa Iwiczna - Cena 9600,00 zł, cena w
ramach prawa opcji 62,00 zł za godzinę
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu była cena z wagą 50%, Estetyka szaty
graficznej graficznej i zgodność z wymogami oznakowania poszczególnych modułów 20%, Zgodność
z założeniami UX 30%
2. W wyniku badania i oceny ofert wybrano ofertę firmy:
Partium Sp. z o. o., ul. Jesienna 32, 05-515 Nowa Iwiczna - Cena 9600,00 zł, cena w ramach
prawa opcji 62,00 zł za godzinę
Uzasadnienie
Oferta najkorzystniejsza pod względem kryterium określonym w Zapytaniu ofertowym
3. Pozycja na liście według kryterium określonym w Zapytaniu:
1) sm32 STUDIO Marek Mucharski, ul. Grapa 10, 34-300 Żywiec: Cena: 4,80 pkt, Estetyka
szaty graficznej: 6 pkt, Zgodność z założeniami UX: 10 pkt, Suma 20,80 pkt
2) nFinity.pl sp. z o.o., Ul. Wandy 714,53-320 Wrocław: Cena: 9,12 pkt, Estetyka szaty
graficznej: 20 pkt, Zgodność z założeniami UX: 29 pkt, Suma 58,12 pkt
3) Partium Sp. z o. o., ul. Jesienna 32, 05-515 Nowa Iwiczna: Cena: 50 pkt, Estetyka szaty
graficznej: 16 pkt , Zgodność z założeniami UX: 11 pkt, Suma 77 pkt
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