Mielec, 04.08.2020 r.
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
1. Przedmiot postępowania ofertowego
Wykonanie dedykowanego oprogramowania – platformy telekonferencji oraz dostawy i konfiguracji infrastruktury
sprzętowej IT wraz z implementacją oprogramowania umożliwiających świadczenie usługi telekonferencji w
ramach projektu pn. „WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRMY WDM COMPUTERS DZIĘKI WDROŻENIU
STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska
Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II
Etap.
Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w zapytaniu ofertowym.
2. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego
Zapytania ofertowe zostały wysłane drogą mailową do potencjalnych oferentów oraz zamieszczone na stronie
internetowej Zamawiającego www.wdm.pl oraz na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
3. Podmioty zaproszone do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym
Na podstawie zapytań ofertowych wysłanych na adresy e-mail poniższych oferentów w dniu 25.06.2020 r. do
wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym zaproszono (zapytania ofertowe wysłane z adresu e-mail
Zamawiającego):
a) ABERIT Piotr Bereziewicz, ul. Langiewicza 50, 35-021 Rzeszów, e-mail: pb@aberit.eu
b) APROSYSTEM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Krakowska 86, 35-111 Rzeszów, e-mail:
biuro@aprosystem.pl
c) R&G PLUS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Traugutta 7, 39-300 Mielec, e-mail: rg@rg.com.pl
4. W oznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie do dnia 28.07.2020 r. do godziny 15:30 wpłynęła jedna
oferta:
a) ABERIT Piotr Bereziewicz, ul. Langiewicza 50, 35-021 Rzeszów
5. Wybór oferty
Po przeprowadzeniu analizy przedłożonych przez Oferenta dokumentów, warunki oceny formalnej, która obejmuje
kompletność oraz poprawność złożonych dokumentów zostały spełnione i zakwalifikowane do oceny
merytorycznej. Oferta została poddana ocenie wg kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym i uzyskała 80,00
punktów. W związku z powyższym, jako Wykonawcę dedykowanego oprogramowania – platformy telekonferencji
oraz dostawy i konfiguracji infrastruktury sprzętowej IT wraz z implementacją oprogramowania umożliwiających
świadczenie usługi telekonferencji w ramach projektu pn. „WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRMY WDM
COMPUTERS DZIĘKI WDROŻENIU STRATEGII WZORNICZEJ” wybrano ABERIT Piotr Bereziewicz, która została uznana
za ofertę najkorzystniejszą.
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