
 

 

 

 

CIS-WAZ.271.6.2021 Warszawa, dnia  03.11.2021 r. 

Informacja o wyborze oferty  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 
negocjacji CIS-WAZ.271.6.2021 na Dostawa aktualizacji do najnowszej wersji posiadanego przez 
Zamawiającego oprogramowania SPSS. 

Działając na podstawie art. 253 ust 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. poz. 2021 poz. 1129) – dalej: ustawa Pzp, Zamawiający - Centrum Informatyki Statystycznej, 
informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.  

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3, złożoną przez wykonawcę  
Predictive Solutions Sp. Z o.o.  

ul. Racławicka 58  
30-017 Kraków  

Punktacja wg. kryteriów oceny ofert: 

Kryterium nr 1 Cena brutto oferty (C) do 60 pkt 

Kryterium nr 2 Termin dostawy licencji do Zamawiającego (T) do 20 pkt 

Kryterium nr 3 
Dostarczenie jednej dodatkowej, bezpłatnej, bezterminowej licencji 
sieciowej, pozwalającej na uruchomienie w środowisku terminalowym IBM 
SPSS Categories (D1) 

do 5 pkt 

Kryterium nr 4 
Dostarczenie jednej dodatkowej, bezpłatnej, bezterminowej licencji 
sieciowej, pozwalającej na uruchomienie w środowisku terminalowym IBM 
SPSS Conjoint. (D2) 

do 5 pkt 

Kryterium nr 5 
Dostarczenie jednej dodatkowej, bezpłatnej, bezterminowej licencji 
sieciowej, pozwalającej na uruchomienie w środowisku terminalowym IBM 
SPSS Decision Trees (D3)  

do 5 pkt 

Kryterium nr 6 
Dostarczenie jednej dodatkowej, bezpłatnej, bezterminowej licencji 
sieciowej, pozwalającej na uruchomienie w środowisku terminalowym IBM 
SPSS Missing Values (D4) 

do 5 pkt 

Przyznana punktacja  

Numer 
oferty Wykonawca 

Kryterium 
1 

Kryterium 
1  

Kryterium 
2   

Kryterium  
3 

Kryterium  
4 

Kryterium  
5 

Kryterium  
6 Łączna 

punktacja Wartość 
brutto 

przyznana 
punktacja 

przyznana 
punktacja 

przyznana 
punktacja 

przyznana 
punktacja 

przyznana 
punktacja 

przyznana 
punktacja 

1 Perceptron Sp. z o.o. 
ul. Królewska 65A/1 

30-081 Kraków 
Oferta odrzucona 

2 MINERAL MIDRANGE 
S.A.  

ul. Krakowiaków 50  
02-255 Warszawa  

Oferta odrzucona 

3 

Predictive Solutions 
Sp. Z o.o. ,  

 ul. Racławicka 58  
30-017 Kraków  

599 575,80 60,00 20 5 5 5 5 100 

Uzasadnienie 
Wybrana oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega odrzuceniu oraz jest 
najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. 

Termin zawarcia umowy 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 308 ust. 2, tj. w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
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