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Warszawa, 2022-08-18
WRZ.270.192.2022

Do wszystkich Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania 
ofertowego pn. Realizacja usługi polegającej na udostępnieniu dynamicznej mapy, 
umożliwiającej wprowadzenie I wyświetlenie punktów medycznych na mapie.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie § 20 Zarządzenia Nr 37/2020 Dyrektora Centrum e - Zdrowia z dnia 2020-10-05 w sprawie 
Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Centrum e-Zdrowia, Zamawiający informuje, iż 
w przedmiotowym postępowaniu, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, znak sprawy: 
WRZ.270.192.2022, została wybrana jako najkorzystniejsza oferta nr 3 Wykonawcy: 
Globema Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa, za cenę 111 620,55 zł brutto.
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta spełnia wymogi formalne określone 
w Zapytaniu ofertowym.

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Nr 
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Ocena warunków 
stawianych przez 
Zamawiającego

Cena oferty 
brutto [zł]

1.
P20 Sp. z o. o. 
ul. Targowa 23A, 08-304 Jabłonna Lacka

spełnia/
nie spełnia *

236 376,00 zł

2. 
INVO Technologies Sp. z o.o.
ul. Henryka Sienkiewicza 8B, 05-120 Legionowo

spełnia/
nie spełnia *

83 148,00 zł

3.
Globema Sp. z o.o.
ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa

spełnia/
nie spełnia *

111 620,55 zł

*-niepotrzebne skreślić 

Oferty odrzucone: 
Oferta Wykonawcy INVO Technologies Sp. z o.o. została odrzucona, gdyż nie spełnia wymagań 
określonych w Zapytaniu ofertowym. Wykonawca w trakcie wyjaśniania treści złożonej oferty, 
poinformował, że: „błędnie wyceniliśmy usługę, ponieważ wycena obejmuje udostępnienie mapy 
statycznej, a nie dynamicznej. W związku z tym nie będziemy w stanie zrealizować zamówienia w 
zaoferowanym budżecie.” 
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W związku z tym, zgodnie z pkt 14 Zapytania ofertowego -  Oferty, które nie spełnią wymogów 
dotyczących przedmiotu zamówienia będą odrzucone.

Chrostek Łukasz

Kierownik Wydziału
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