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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 
dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
„Świadczenie usług wsparcia i rozwoju do systemu informatycznego e-OPŁATYgeolog”. Nr sprawy 
WZ/11/2020. 
 
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  
z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w imieniu Zamawiającego informuję,  
że w przedmiotowym postępowaniu: 
 

1) Zgodnie z art. 91 ustawy Pzp Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. 
 
Ofertą najkorzystniejszą, tj. jedyną ważną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu jest oferta nr 1, 
złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, konsorcjum firm: TENSOFT  
Sp. z o.o. ul. Technologiczna 2, 45-938 Opole oraz HSI Sp. z o.o. ul. Technologiczna 2, 45-938 Opole. 
 
2) Do upływu terminu składania ofert złożono następujące oferty:  

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena brutto 

1 

Konsorcjum firm: 

1. TENSOFT Sp. z o.o. 
ul. Technologiczna 2 
45-938 Opole 

2. HSI Sp. z o.o. 
ul. Technologiczna 2 
45-938 Opole 

398 520,00 

 
której przyznano niżej podaną punktację: 

Nr 
oferty 

Liczba 
punktów w 
kryterium  
Cena (C) – 

max.  
50 pkt. 

Doświadczenie personelu (P) 

Razem 
liczba 

pkt 

Doświadczenie 
Specjalisty 

wskazanego  
do pełnienia 

funkcji 
analityka 

systemowego 
– max. 10 pkt. 

Doświadczenie 
Specjalisty 

wskazanego  
do pełnienia 

funkcji 
architekta-

programisty 
Apache i PHP  
– max. 5 pkt. 

Doświadczenie 
Specjalisty 

wskazanego  
do pełnienia 

funkcji 
architekta-

programisty 
ePUAP  

– max. 6 pkt. 

Doświadczenie 
Specjalisty 

wskazanego  
do pełnienia 

funkcji 
specjalisty 

ePUAP  
– max. 6 pkt. 

Doświadczenie 
Specjalisty 

wskazanego do 
pełnienia 

funkcji 
programisty 

Delphi 
 – max. 14 pkt. 

Doświadczenie 
Specjalisty 

wskazanego do 
pełnienia funkcji 

specjalisty ds. 
bezpieczeństwa 

– max. 3 pkt. 

Doświadczenie 
Specjalisty 

wskazanego  
do pełnienia 

funkcji 
programisty-
webmastera  
– max. 6 pkt. 

1 50,00 0,00 5,00 6,00 0,00 7,00 3,00 6,00 77,00 

 
 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
                     Zbigniew Pawelec 


