
 

Projekt „www.muzeach” dofinansowany z Funduszy Europejskich 
oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Beneficjent: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

Partnerzy: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Lubelskie w Lublinie, 
Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum - Zamek w Łańcucie 

 

Dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu pn. 

 

Usługa budowy dwujęzycznej strony internetowej www.muzeach.pl z systemem zarządzania treścią 

(CMS) – łącznie zwane “Systemem” i gwarancją jakości na ich prawidłowe działanie oraz opracowanie 

identyfikacji wizualnej dla projektu ”www.muzeach”. 

Znak sprawy: KF.AZ.2401.10.AZ.2020 

 

Zamówienie dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020 na podstawie umowy  nr POPC.02.03.02-00-0009/18-00 Beneficjent: 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Partnerzy: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, 

Muzeum Lubelskie w Lublinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum – Zamek w Łańcucie oraz 

dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

 

Warszawa, 6 sierpnia 2020 r. 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Zamawiający Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r., poz. 1843 ze zm.), dalej ustawy Pzp, informuje, że w 

wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, za najkorzystniejszą ofertę uznano: 

 

Oferta nr 11 Wykonawcy: 

BPROG sp. z o.o. 

Ul. Wojska Polskiego 18/1 

05-091 Ząbki 

 

Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie: 

 

Oferta nr 1 Wykonawcy: 

Huncwot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. 

Al. Niepodległości 151/6 

02-555 Warszawa 

 

Oferta nr 2 Wykonawcy: 

Partium sp. z o.o. 

Ul. Jesienna 32 

05-515 Nowa Iwiczna 

 

Oferta nr 3 Wykonawcy: 

Migomedia sp. z o.o. 

Ul. Mokotowska 4/6 lik 3,4 

00-641 Warszawa 

 

Oferta nr 4 Wykonawcy: 
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CODEMA sp. z o.o.   

Al. Kraśnicka 182A 

20-718 Lublin 

 

Oferta nr 5 Wykonawcy: 

180Heartbeats/jvm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. 

Ul. Szpitalna 8A/5 

00-031 Warszawa 

 

Oferta nr 6 Wykonawcy: 

MobileMS sp. z o.o. 

Ul. Chochoła 23 

91-230 Łódź 

 

Oferta nr 7 Wykonawcy: 

nFinity.pl sp.  z o.o. 

ul. Wandy 7/4 

50-523 Wrocław 

 

Oferta nr 8 Wykonawcy: 

Mayeryn sp. z o.o. 

Ul. Żurawia 6/12/766 

00-503 Warszawa 

 

Oferta nr 9 Wykonawcy: 

JCD.pl sp. z o.o. 

Ul. Rudnickiego 1/35 

01-858 Warszawa 

 

Oferta nr 10 Wykonawcy: 

e-point S.A. 

ul. Filona 16 

02-658 Warszawa 

 

Oferta nr 11 Wykonawcy: 

BPROG sp. z o.o. 

Ul. Wojska Polskiego 18/1 

05-091 Ząbki 

 

Oferta nr 12 Wykonawcy: 

Cultware sp. z o.o. 

Ul. Dąbrowskiego 17A 

93-177 Łódź 
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Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert wraz z łączną punktacją przedstawia się 

następująco: 

Nr 

ofert

y 

Wykonawca Cena brutto  

za realizację 

zamówienia 

/PLN/ 

oraz liczba 

punktów 

Termin 

gwarancji 

/miesiące/ 

oraz liczba 

punktów 

Doświadczenie osób  wskazanych do realizacji 

zamówienia w roli: 

UX Designer (X) 

UI Designer (I) 

Frontend Developer (F) 

Backend Developer (B) 

oraz liczba punktów 

 

Suma 

punktów 

UX 

Designer 

(X) 

UI 

Designer 

(I) 

 

Frontend 

Developer 

(F) 

 

Backend 

Developer 

(B) 

1 Huncwot spółka 

z 

ograniczoną 

odpowiedzialnoś

cią 

Sp.K. 

Al. 

Niepodległości 

151/6 

02-555 

Warszawa 

819 180,00 

/ 13,51 pkt. 

36 m-cy/ 

20 pkt. 

Realizacja 

5 

projektów

/ 

5 pkt. 

Realizacja 

5 

projektów

/ 

5 pkt. 

Realizacja 

5 

projektów

/ 

5 pkt. 

Realizacja 

5 

projektów

/ 

5 pkt. 

53,51 

2 Partium sp. z 

o.o. 

Ul. Jesienna 32 

05-515 Nowa 

Iwiczna 

738 738,00 

/ 14,99 pkt. 

 

36 m-cy/ 

20 pkt. 

Realizacja 

5 

projektów

/ 

5 pkt. 

Realizacja 

5 

projektów

/ 

5 pkt. 

Realizacja 

5 

projektów

/ 

5 pkt. 

0 pkt. 49,99 

3 Migomedia sp. z 

o.o. 

Ul. Mokotowska 

4/6 lik 3,4 

00-641 

Warszawa 

222 876,00 

/ 49,67 pkt. 

 

36 m-cy/ 

20 pkt. 

Realizacja 

5 

projektów

/ 

5 pkt. 

Realizacja 

5 

projektów

/ 

5 pkt. 

Realizacja 

4 

projektów

/ 

2 pkt. 

Realizacja 

4 

projektów

/ 

2 pkt. 

83,67 

4 CODEMA sp. z 

o.o. 

Al. Kraśnicka 

182A 

20-718 Lublin 

1. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp 

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy CODEMA sp. z o.o. 

2. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8) ustawy Pzp w związku z art. 14 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający 

odrzucenia oferty wykonawcy CODEMA sp. z o.o. 

3.  
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5 180Heartbeats/j

vm spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnoś

cią Sp.K. 

Ul. Szpitalna 

8A/5 

00-031 

Warszawa 

779 849,52 

/ 14,20 pkt. 

 

 

36 m-cy/ 

20 pkt. 

Realizacja 

5 

projektów

/ 

5 pkt. 

Realizacja 

3 

projektów

/ 

0 pkt. 

Realizacja 

5 

projektów

/ 

5 pkt. 

Realizacja 

5 

projektów

/ 

5 pkt. 

49,20 

6 MobileMS sp. z 

o.o. 

Ul. Chochoła 23 

91-230 Łódź 

288 927,00 

/ 38,31 pkt. 

36 m-cy/ 

20 pkt. 

Realizacja 

0 

projektów

/ 

0 pkt. 

Realizacja 

0 

projektów

/ 

0 pkt. 

Realizacja 

0 

projektów

/ 

0 pkt. 

Realizacja 

0 

projektów

/ 

0 pkt. 

58,31 

7 nFinity.pl sp.  z 

o.o. 

ul. Wandy 7/4 

50-523 Wrocław 

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający 

odrzuca 

ofertę Wykonawcy nFinity.pl sp.  z o.o. 

 

8 Mayeryn sp. z 

o.o. 

Ul. Żurawia 

6/12/766 

00-503 

Warszawa 

627 000,00 

/ 17,66 pkt. 

36 m-cy/ 

20 pkt. 

Realizacja 

5 

projektów

/ 

5 pkt. 

Realizacja 

5 

projektów

/ 

5 pkt. 

Realizacja 

5 

projektów

/ 

5 pkt. 

Realizacja 

5 

projektów

/ 

5 pkt. 

57,66 

9 JCD.pl sp. z o.o. 

Ul. Rudnickiego 

1/35 

01-858 

Warszawa 

184 500,00 

/ 60,00 pkt. 

 

36 m-cy/ 

20 pkt. 

Realizacja 

2 

projektów

/ 

0 pkt. 

Realizacja 

2 

projektów

/ 

0 pkt. 

Realizacja 

2 

projektów

/ 

0 pkt. 

Realizacja 

2 

projektów

/ 

0 pkt. 

80,00 

10 e-point S.A. 

ul. Filona 16 

02-658 

Warszawa 

1 152 582,42 

/ 9,60 pkt. 

 

36 m-cy/ 

20 pkt. 

Realizacja 

5 

projektów

/ 

5 pkt. 

Realizacja 

5 

projektów

/ 

5 pkt. 

Realizacja 

5 

projektów

/ 

5 pkt. 

Realizacja 

5 

projektów

/ 

5 pkt. 

49,60 

11 BPROG sp. z 

o.o. 

Ul. Wojska 

Polskiego 18/1 

05-091 Ząbki 

202 950,00 

/ 54,55 pkt. 

 

36 m-cy/ 

20 pkt. 

Realizacj

a 5 

projektó

w/ 

5 pkt. 

Realizacj

a 5 

projektó

w/ 

5 pkt. 

Realizacj

a 5 

projektó

w/ 

5 pkt. 

Realizacj

a 5 

projektó

w/ 

5 pkt. 

94,55 

12 Cultware sp. z 

o.o. 

Ul. 

Dąbrowskiego 

17A 

93-177 Łódź 

687 186,24 

/ 16,11 pkt. 

36 m-cy/ 

20 pkt. 

Realizacja 

5 

projektów

/ 

5 pkt. 

Realizacja 

5 

projektów

/ 

5 pkt. 

Realizacja 

5 

projektów

/ 

5 pkt. 

Realizacja 

5 

projektów

/ 

5 pkt. 

56,11 
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UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE 

 

Oferta nr 1 Wykonawca:  

Huncwot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. 

Al. Niepodległości 151/6 

02-555 Warszawa 

  

Ofercie przyznano łącznie 53,51 pkt. 

Zamawiający kierując się kryteriami oceny ofert przyjętymi w SIWZ przyznał punkty w następujący 

sposób. 

Zamawiający przyjął kryteria oceny ofert zgodnie z SIWZ: 

 

(1) cena brutto za realizację zamówienia                      - 60 % = 60 pkt 

(2) termin gwarancji                                                                 - 20 % = 20 pkt 

(3) doświadczenie osób                                                            - 20 % = 20 pkt 

 

W zakresie obliczenia liczby punktów przyznanej dla oferty nr 1 w kryterium „Cena”, zastosowano 

poniższy wzór: 

                                                                  cena najniższa spośród wszystkich ofert 

liczba punktów oferty ocenianej = ---------------------------------------------------------------- x 60 

                                                                                          cena brutto badanej oferty 

Liczba punktów przyznanych ofercie nr 1 w kryterium „Cena” z zastosowaniem ww. wzoru: 13,51 pkt. 

W zakresie obliczenia liczby punktów przyznanej dla oferty nr 1 w kryterium „Termin gwarancji” 

uwzględniono zgodnie z SIWZ, co następuje: 

Liczba punktów została przyznana ofercie nr 1 według zasad i punktacji opisanej poniżej: 

   Sposób obliczenia T: 

0 pkt dla terminu gwarancji = 12 miesięcy 

10 pkt dla terminu gwarancji = 24 miesięcy 

20 pkt dla terminu gwarancji = 36 miesięcy 

Wykonawca w formularzu ofertowym podał termin gwarancji 36 miesięcy. 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający przyznał Wykonawcy 20,00 pkt. 

W zakresie obliczenia liczby punktów przyznanej dla oferty nr 1 w kryterium Doświadczenie osób (D), 

tj. doświadczenie osób  wskazanych do realizacji zamówienia w roli: 

a) UX Designer (X) 

b) UI Designer (I) 

c) Frontend Developer (F) 
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d) Backend Developer (B) 

Sposób obliczenia D:  D = X + I + F + B 

 

Wykonawca w załączniku nr B do formularza oferty wskazał: 

a) w podkryterium Doświadczenie – UX Designer (X) – realizację 5 projektów, których przedmiotem było 

wdrożenie produktu/usługi cyfrowej (np. serwisu internetowego), w których pełnił/pełniła rolę 

specjalisty/specjalistki ds. UX. 

b) w podkryterium Doświadczenie – UI Designer (I) – realizację 5 projektów, których przedmiotem było 

wdrożenie produktu/usługi cyfrowej (np. serwisu internetowego), w których pełnił/pełniła rolę 

specjalisty/specjalistki ds. UI. 

c) w podkryterium Doświadczenie – Frontend Developer (F) – realizację 5 projektów dotyczących części 

front-end serwisu internetowego z zastosowaniem projektowania Responsive Web Design i/lub 

Progressive Web App, w których pełnił/pełniła rolę Frontend Developera. 

d) w podkryterium Doświadczenie – Backend Developer (B) – realizację 5 projektów dotyczących części 

back-end serwisu internetowego z systemem zarządzania treścią, z zastosowaniem projektowania 

Responsive Web Design i/lub Progressive Web App, w których pełnił/pełniła rolę Backend Developera. 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający przyznał Wykonawcy 20,00 pkt. 

 

Oferta nr 2 Wykonawca: 

Partium sp. z o.o. 

Ul. Jesienna 32 

05-515 Nowa Iwiczna 

 

Ofercie przyznano łącznie 49,99 pkt. 

 

Zamawiający kierując się kryteriami oceny ofert przyjętymi w SIWZ przyznał punkty w następujący 

sposób. 

Zamawiający przyjął kryteria oceny ofert zgodnie z SIWZ: 

(1) cena brutto za realizację zamówienia                      - 60 % = 60 pkt 

(2) termin gwarancji                                                                 - 20 % = 20 pkt 

(3) doświadczenie osób                                                            - 20 % = 20 pkt 

 

W zakresie obliczenia liczby punktów przyznanej dla oferty nr 2 w kryterium „Cena”, zastosowano 

poniższy wzór: 

                                                                  cena najniższa spośród wszystkich ofert 

liczba punktów oferty ocenianej = ---------------------------------------------------------------- x 60 

                                                                                          cena brutto badanej oferty 

Liczba punktów przyznanych ofercie nr 2 w kryterium „Cena” z zastosowaniem ww. wzoru: 14,99 pkt. 

W zakresie obliczenia liczby punktów przyznanej dla oferty nr 2 w kryterium „Termin gwarancji” 

uwzględniono zgodnie z SIWZ, co następuje: 

Liczba punktów została przyznana ofercie nr 2 według zasad i punktacji opisanej poniżej: 
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   Sposób obliczenia T: 

0 pkt dla terminu gwarancji = 12 miesięcy 

10 pkt dla terminu gwarancji = 24 miesięcy 

20 pkt dla terminu gwarancji = 36 miesięcy 

 

Wykonawca w formularzu ofertowym podał termin gwarancji 36 miesięcy. 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający przyznał Wykonawcy 20,00 pkt. 

W zakresie obliczenia liczby punktów przyznanej dla oferty nr 2 w kryterium Doświadczenie osób (D), 

tj. doświadczenie osób  wskazanych do realizacji zamówienia w roli: 

e) UX Designer (X) 

f) UI Designer (I) 

g) Frontend Developer (F) 

h) Backend Developer (B) 

Sposób obliczenia D: D = X + I + F + B 

 

Wykonawca w załączniku nr B do formularza oferty wskazał: 

a) w podkryterium Doświadczenie – UX Designer (X) – realizację 5 projektów, których przedmiotem było 

wdrożenie produktu/usługi cyfrowej (np. serwisu internetowego), w których pełnił/pełniła rolę 

specjalisty/specjalistki ds. UX. 

b) w podkryterium Doświadczenie – UI Designer (I) – realizację 5 projektów, których przedmiotem było 

wdrożenie produktu/usługi cyfrowej (np. serwisu internetowego), w których pełnił/pełniła rolę 

specjalisty/specjalistki ds. UI. 

c) w podkryterium Doświadczenie – Frontend Developer (F) – realizację 5 projektów dotyczących części 

front-end serwisu internetowego z zastosowaniem projektowania Responsive Web Design i/lub 

Progressive Web App, w których pełnił/pełniła rolę Frontend Developera. 

d) w podkryterium Doświadczenie – Backend Developer (B) – realizację 0 projektów dotyczących części 

back-end serwisu internetowego z systemem zarządzania treścią, z zastosowaniem projektowania 

Responsive Web Design i/lub Progressive Web App, w których pełnił/pełniła rolę Backend Developera. 

 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający przyznał Wykonawcy 20,00 pkt. 

 

Oferta nr 3 Wykonawca:  

Migomedia sp. z o.o. 

Ul. Mokotowska 4/6 lok 3,4 

00-641 Warszawa 

 

Ofercie przyznano łącznie 83,67 pkt.  

Zamawiający kierując się kryteriami oceny ofert przyjętymi w SIWZ przyznał punkty w następujący 

sposób. 

Zamawiający przyjął kryteria oceny ofert zgodnie z SIWZ: 
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(1) cena brutto za realizację zamówienia                      - 60 % = 60 pkt 

(2) termin gwarancji                                                                 - 20 % = 20 pkt 

(3) doświadczenie osób                                                            - 20 % = 20 pkt 

 

W zakresie obliczenia liczby punktów przyznanej dla oferty nr 3 w kryterium „Cena”, zastosowano 

poniższy wzór: 

                                                                  cena najniższa spośród wszystkich ofert 

liczba punktów oferty ocenianej = ---------------------------------------------------------------- x 60 

                                                                                          cena brutto badanej oferty 

Liczba punktów przyznanych ofercie nr 3 w kryterium „Cena” z zastosowaniem ww. wzoru: 49,67 pkt. 

W zakresie obliczenia liczby punktów przyznanej dla oferty nr 3 w kryterium „Termin gwarancji” 

uwzględniono zgodnie z SIWZ, co następuje: 

Liczba punktów została przyznana ofercie nr 3 według zasad i punktacji opisanej poniżej: 

   Sposób obliczenia T: 

0 pkt dla terminu gwarancji = 12 miesięcy 

10 pkt dla terminu gwarancji = 24 miesięcy 

20 pkt dla terminu gwarancji = 36 miesięcy 

Wykonawca w formularzu ofertowym podał termin gwarancji 36 miesięcy. 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający przyznał Wykonawcy 20,00 pkt. 

W zakresie obliczenia liczby punktów przyznanej dla oferty nr 3 w kryterium Doświadczenie osób (D), 

tj. doświadczenie osób  wskazanych do realizacji zamówienia w roli: 

e) UX Designer (X) 

f) UI Designer (I) 

g) Frontend Developer (F) 

h) Backend Developer (B) 

Sposób obliczenia D:  D = X + I + F + B 

Wykonawca w załączniku nr B do formularza oferty wskazał: 

a) w podkryterium Doświadczenie – UX Designer (X) – realizację 5 projektów, których przedmiotem było 

wdrożenie produktu/usługi cyfrowej (np. serwisu internetowego), w których pełnił/pełniła rolę 

specjalisty/specjalistki ds. UX. 

b) w podkryterium Doświadczenie – UI Designer (I) – realizację 5 projektów, których przedmiotem było 

wdrożenie produktu/usługi cyfrowej (np. serwisu internetowego), w których pełnił/pełniła rolę 

specjalisty/specjalistki ds. UI. 

c) w podkryterium Doświadczenie – Frontend Developer (F) – realizację 4 projektów dotyczących części 

front-end serwisu internetowego z zastosowaniem projektowania Responsive Web Design i/lub 

Progressive Web App, w których pełnił/pełniła rolę Frontend Developera. 

d) w podkryterium Doświadczenie – Backend Developer (B) – realizację 4 projektów dotyczących części 

back-end serwisu internetowego z systemem zarządzania treścią, z zastosowaniem projektowania 

Responsive Web Design i/lub Progressive Web App, w których pełnił/pełniła rolę Backend Developera. 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający przyznał Wykonawcy łącznie 14,00 pkt. 
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Oferta nr 4 Wykonawca: 

CODEMA sp. z o.o. 

Al. Kraśnicka 182A 

20-718 Lublin 

 

Oferta nr 4 nie podlegała punktacji w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ z uwagi na jej odrzucenie. 

1. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający 

odrzuca ofertę Wykonawcy CODEMA sp. z o.o. 

2. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8) ustawy Pzp w związku z art. 14 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający 

odrzuca ofertę wykonawcy CODEMA sp. z o.o.  

 

 

Oferta nr 5 Wykonawcy: 

180Heartbeats/jvm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. 

Ul. Szpitalna 8A/5 

00-031 Warszawa 

 

Ofercie przyznano łącznie 49,20 pkt.  

Zamawiający kierując się kryteriami oceny ofert przyjętymi w SIWZ przyznał punkty w następujący sposób. 

Zamawiający przyjął kryteria oceny ofert zgodnie z SIWZ: 

(1) cena brutto za realizację zamówienia                      - 60 % = 60 pkt 

(2) termin gwarancji                                                                 - 20 % = 20 pkt 

(3) doświadczenie osób                                                            - 20 % = 20 pkt 

 

W zakresie obliczenia liczby punktów przyznanej dla oferty nr 5 w kryterium „Cena”, zastosowano poniższy 

wzór: 

                                                                  cena najniższa spośród wszystkich ofert 

liczba punktów oferty ocenianej = ---------------------------------------------------------------- x 60 

                                                                                          cena brutto badanej oferty 

Liczba punktów przyznanych ofercie nr 5 w kryterium „Cena” z zastosowaniem ww. wzoru: 14,20 pkt. 

W zakresie obliczenia liczby punktów przyznanej dla oferty nr 5 w kryterium „Termin gwarancji” 

uwzględniono zgodnie z SIWZ, co następuje: 

Liczba punktów została przyznana ofercie nr 5 według zasad i punktacji opisanej poniżej: 

   Sposób obliczenia T: 

0 pkt dla terminu gwarancji = 12 miesięcy 

10 pkt dla terminu gwarancji = 24 miesięcy 

20 pkt dla terminu gwarancji = 36 miesięcy 

Wykonawca w formularzu ofertowym podał termin gwarancji 36 miesięcy. 
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Mając na uwadze powyższe Zamawiający przyznał Wykonawcy 20,00 pkt. 

W zakresie obliczenia liczby punktów przyznanej dla oferty nr 5 w kryterium Doświadczenie osób (D), tj. 

doświadczenie osób  wskazanych do realizacji zamówienia w roli: 

a) UX Designer (X) 

b) UI Designer (I) 

c) Frontend Developer (F) 

d) Backend Developer (B) 

Sposób obliczenia D:  D = X + I + F + B 

 

Wykonawca w załączniku nr B do formularza oferty wskazał: 

a) w podkryterium Doświadczenie – UX Designer (X) – realizację 5 projektów, których przedmiotem było 

wdrożenie produktu/usługi cyfrowej (np. serwisu internetowego), w których pełnił/pełniła rolę 

specjalisty/specjalistki ds. UX. 

b) w podkryterium Doświadczenie – UI Designer (I) – realizację 3 projektów, których przedmiotem było 

wdrożenie produktu/usługi cyfrowej (np. serwisu internetowego), w których pełnił/pełniła rolę 

specjalisty/specjalistki ds. UI. 

c) w podkryterium Doświadczenie – Frontend Developer (F) – realizację 5 projektów dotyczących części 

front-end serwisu internetowego z zastosowaniem projektowania Responsive Web Design i/lub 

Progressive Web App, w których pełnił/pełniła rolę Frontend Developera. 

d) w podkryterium Doświadczenie – Backend Developer (B) – realizację 5 projektów dotyczących części 

back-end serwisu internetowego z systemem zarządzania treścią, z zastosowaniem projektowania 

Responsive Web Design i/lub Progressive Web App, w których pełnił/pełniła rolę Backend Developera. 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający przyznał Wykonawcy łącznie 15,00 pkt. 

 

Oferta nr 6 Wykonawcy: 

MobileMS sp. z o.o. 

Ul. Chochoła 23 

91-230 Łódź 

 

Ofercie przyznano łącznie 58,31 pkt.  

Zamawiający kierując się kryteriami oceny ofert przyjętymi w SIWZ przyznał punkty w następujący sposób. 

Zamawiający przyjął kryteria oceny ofert zgodnie z SIWZ: 

(1) cena brutto za realizację zamówienia                      - 60 % = 60 pkt 

(2) termin gwarancji                                                                 - 20 % = 20 pkt 

(3) doświadczenie osób                                                            - 20 % = 20 pkt 

 

W zakresie obliczenia liczby punktów przyznanej dla oferty nr 6 w kryterium „Cena”, zastosowano poniższy 

wzór: 

 

                                                                  cena najniższa spośród wszystkich ofert 



 

Projekt „www.muzeach” dofinansowany z Funduszy Europejskich 
oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Beneficjent: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

Partnerzy: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Lubelskie w Lublinie, 
Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum - Zamek w Łańcucie 

 

liczba punktów oferty ocenianej = ---------------------------------------------------------------- x 60 

                                                                                          cena brutto badanej oferty 

Liczba punktów przyznanych ofercie nr 6 w kryterium „Cena” z zastosowaniem ww. wzoru: 38,31 pkt. 

W zakresie obliczenia liczby punktów przyznanej dla oferty nr 6 w kryterium „Termin gwarancji” 

uwzględniono zgodnie z SIWZ, co następuje: 

Liczba punktów została przyznana ofercie nr 6 według zasad i punktacji opisanej poniżej: 

   Sposób obliczenia T: 

0 pkt dla terminu gwarancji = 12 miesięcy 

10 pkt dla terminu gwarancji = 24 miesięcy 

20 pkt dla terminu gwarancji = 36 miesięcy 

 

Wykonawca w formularzu ofertowym podał termin gwarancji 36 miesięcy. 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający przyznał Wykonawcy 20,00 pkt. 

W zakresie obliczenia liczby punktów przyznanej dla oferty nr 6 w kryterium Doświadczenie osób (D), tj. 

doświadczenie osób  wskazanych do realizacji zamówienia w roli: 

a) UX Designer (X) 

b) UI Designer (I) 

c) Frontend Developer (F) 

d) Backend Developer (B) 

Sposób obliczenia D:  D = X + I + F + B 

Wykonawca w załączniku nr B do formularza oferty wskazał: 

a) w podkryterium Doświadczenie – UX Designer (X) – realizację 5 projektów, których przedmiotem było 

wdrożenie produktu/usługi cyfrowej (np. serwisu internetowego), w których pełnił/pełniła rolę 

specjalisty/specjalistki ds. UX, tym niemniej Wykonawca nie podał terminu realizacji wskazanych 

projektów, w związku z tym Zamawiający nie mógł jednoznacznie ocenić czy podane projekty spełniają 

wymagania zawarte w SIWZ.  

b) w podkryterium Doświadczenie – UI Designer (I) – realizację 5 projektów, których przedmiotem było 

wdrożenie produktu/usługi cyfrowej (np. serwisu internetowego), w których pełnił/pełniła rolę 

specjalisty/specjalistki ds. UI, tym niemniej Wykonawca nie podał terminu realizacji wskazanych 

projektów, w związku z tym Zamawiający nie mógł jednoznacznie ocenić czy podane projekty spełniają 

wymagania zawarte w SIWZ.  

c) w podkryterium Doświadczenie – Frontend Developer (F) – realizację 5 projektów dotyczących części 

front-end serwisu internetowego z zastosowaniem projektowania Responsive Web Design i/lub 

Progressive Web App, w których pełnił/pełniła rolę Frontend Developera, tym niemniej Wykonawca nie 

podał terminu realizacji wskazanych projektów, w związku z tym Zamawiający nie mógł jednoznacznie 

ocenić czy podane projekty spełniają wymagania zawarte w SIWZ.  

d) w podkryterium Doświadczenie – Backend Developer (B) – realizację 5 projektów dotyczących części 

back-end serwisu internetowego z systemem zarządzania treścią, z zastosowaniem projektowania 

Responsive Web Design i/lub Progressive Web App, w których pełnił/pełniła rolę Backend Developera, 

tym niemniej Wykonawca nie podał terminu realizacji wskazanych projektów, w związku z tym 

Zamawiający nie mógł jednoznacznie ocenić czy podane projekty spełniają wymagania zawarte w SIWZ.  
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Mając na uwadze powyższe Zamawiający przyznał Wykonawcy 0,00 pkt. 

 

Oferta nr 7 Wykonawcy: 

nFinity.pl sp. z o.o. 

ul. Wandy 7/4 

50-523 Wrocław 

 

Oferta nr 7 nie podlegała punktacji w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ z uwagi na jej odrzucenie. 

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca 

ofertę Wykonawcy nFinity.pl sp.  z o.o. 

 

 

Oferta nr 8 Wykonawcy: 

Mayeryn sp. z o.o. 

ul. Żurawia 6/12/766 

00-503 Warszawa 

 

Ofercie przyznano łącznie 57,66 pkt.  

Zamawiający kierując się kryteriami oceny ofert przyjętymi w SIWZ przyznał punkty w następujący sposób. 

Zamawiający przyjął kryteria oceny ofert zgodnie z SIWZ: 

(1) cena brutto za realizację zamówienia                      - 60 % = 60 pkt 

(2) termin gwarancji                                                                 - 20 % = 20 pkt 

(3) doświadczenie osób                                                            - 20 % = 20 pkt 

 

W zakresie obliczenia liczby punktów przyznanej dla oferty nr 8 w kryterium „Cena”, zastosowano poniższy 

wzór: 

                                                                  cena najniższa spośród wszystkich ofert 

liczba punktów oferty ocenianej = ---------------------------------------------------------------- x 60 

                                                                                          cena brutto badanej oferty 

Liczba punktów przyznanych ofercie nr 8 w kryterium „Cena” z zastosowaniem ww. wzoru: 17,66 pkt. 

W zakresie obliczenia liczby punktów przyznanej dla oferty nr 8 w kryterium „Termin gwarancji” 

uwzględniono zgodnie z SIWZ, co następuje: 

Liczba punktów została przyznana ofercie nr 8 według zasad i punktacji opisanej poniżej: 

   Sposób obliczenia T: 

0 pkt dla terminu gwarancji = 12 miesięcy 

10 pkt dla terminu gwarancji = 24 miesięcy 

20 pkt dla terminu gwarancji = 36 miesięcy 

Wykonawca w formularzu ofertowym podał termin gwarancji 36 miesięcy. 
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Mając na uwadze powyższe Zamawiający przyznał Wykonawcy 20,00 pkt. 

W zakresie obliczenia liczby punktów przyznanej dla oferty nr 8 w kryterium Doświadczenie osób (D), tj. 

doświadczenie osób  wskazanych do realizacji zamówienia w roli: 

a) UX Designer (X) 

b) UI Designer (I) 

c) Frontend Developer (F) 

d) Backend Developer (B) 

Sposób obliczenia D:  D = X + I + F + B 

Wykonawca w załączniku nr B do formularza oferty wskazał: 

a) w podkryterium Doświadczenie – UX Designer (X) – realizację 5 projektów, których przedmiotem było 

wdrożenie produktu/usługi cyfrowej (np. serwisu internetowego), w których pełnił/pełniła rolę 

specjalisty/specjalistki ds. UX. 

b) w podkryterium Doświadczenie – UI Designer (I) – realizację 5 projektów, których przedmiotem było 

wdrożenie produktu/usługi cyfrowej (np. serwisu internetowego), w których pełnił/pełniła rolę 

specjalisty/specjalistki ds. UI. 

c) w podkryterium Doświadczenie – Frontend Developer (F) – realizację 5 projektów dotyczących części 

front-end serwisu internetowego z zastosowaniem projektowania Responsive Web Design i/lub 

Progressive Web App, w których pełnił/pełniła rolę Frontend Developera. 

d) w podkryterium Doświadczenie – Backend Developer (B) – realizację 5 projektów dotyczących części 

back-end serwisu internetowego z systemem zarządzania treścią, z zastosowaniem projektowania 

Responsive Web Design i/lub Progressive Web App, w których pełnił/pełniła rolę Backend Developera. 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający przyznał Wykonawcy 20,00 pkt. 

 

Oferta nr 9 Wykonawcy: 

JCD.pl sp. z o.o. 

Ul. Rudnickiego 1/35 

01-858 Warszawa 

 

Ofercie przyznano łącznie 80,00 pkt.  

Zamawiający kierując się kryteriami oceny ofert przyjętymi w SIWZ przyznał punkty w następujący sposób. 

Zamawiający przyjął kryteria oceny ofert zgodnie z SIWZ: 

(1) cena brutto za realizację zamówienia                      - 60 % = 60 pkt 

(2) termin gwarancji                                                                 - 20 % = 20 pkt 

(3) doświadczenie osób                                                            - 20 % = 20 pkt 

 

W zakresie obliczenia liczby punktów przyznanej dla oferty nr 9 w kryterium „Cena”, zastosowano poniższy 

wzór: 

                                                                  cena najniższa spośród wszystkich ofert 

liczba punktów oferty ocenianej = ---------------------------------------------------------------- x 60 

                                                                                          cena brutto badanej oferty 
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Liczba punktów przyznanych ofercie nr 9 w kryterium „Cena” z zastosowaniem ww. wzoru: 60,00 pkt. 

W zakresie obliczenia liczby punktów przyznanej dla oferty nr 9 w kryterium „Termin gwarancji” 

uwzględniono zgodnie z SIWZ, co następuje: 

Liczba punktów została przyznana ofercie nr 9 według zasad i punktacji opisanej poniżej: 

   Sposób obliczenia T: 

0 pkt dla terminu gwarancji = 12 miesięcy 

10 pkt dla terminu gwarancji = 24 miesięcy 

20 pkt dla terminu gwarancji = 36 miesięcy 

 

Wykonawca w formularzu ofertowym podał termin gwarancji 36 miesięcy. 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający przyznał Wykonawcy 20,00 pkt. 

W zakresie obliczenia liczby punktów przyznanej dla oferty nr 9 w kryterium Doświadczenie osób (D), tj. 

doświadczenie osób  wskazanych do realizacji zamówienia w roli: 

e) UX Designer (X) 

f) UI Designer (I) 

g) Frontend Developer (F) 

h) Backend Developer (B) 

Sposób obliczenia D:  D = X + I + F + B 

Wykonawca w załączniku nr B do formularza oferty wskazał: 

a) w podkryterium Doświadczenie – UX Designer (X) – realizację 2 projektów, których przedmiotem było 

wdrożenie produktu/usługi cyfrowej (np. serwisu internetowego), w których pełnił/pełniła rolę 

specjalisty/specjalistki ds. UX. 

b) w podkryterium Doświadczenie – UI Designer (I) – realizację 2 projektów, których przedmiotem było 

wdrożenie produktu/usługi cyfrowej (np. serwisu internetowego), w których pełnił/pełniła rolę 

specjalisty/specjalistki ds. UI. 

c) w podkryterium Doświadczenie – Frontend Developer (F) – realizację 2 projektów dotyczących części 

front-end serwisu internetowego z zastosowaniem projektowania Responsive Web Design i/lub 

Progressive Web App, w których pełnił/pełniła rolę Frontend Developera. 

d) w podkryterium Doświadczenie – Backend Developer (B) – realizację 2 projektów dotyczących części 

back-end serwisu internetowego z systemem zarządzania treścią, z zastosowaniem projektowania 

Responsive Web Design i/lub Progressive Web App, w któch pełnił/pełniła rolę Backend Developera. 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający przyznał Wykonawcy 0,00 pkt. 

 

Oferta nr 10 Wykonawcy: 

e-point S.A. 

ul. Filona 16 

02-658 Warszawa 

 

Ofercie przyznano łącznie 49,60 pkt.  



 

Projekt „www.muzeach” dofinansowany z Funduszy Europejskich 
oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Beneficjent: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

Partnerzy: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Lubelskie w Lublinie, 
Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum - Zamek w Łańcucie 

 

Zamawiający kierując się kryteriami oceny ofert przyjętymi w SIWZ przyznał punkty w następujący sposób. 

Zamawiający przyjął kryteria oceny ofert zgodnie z SIWZ: 

(1) cena brutto za realizację zamówienia                      - 60 % = 60 pkt 

(2) termin gwarancji                                                                 - 20 % = 20 pkt 

(3) doświadczenie osób                                                            - 20 % = 20 pkt 

 

W zakresie obliczenia liczby punktów przyznanej dla oferty nr 10 w kryterium „Cena”, zastosowano poniższy 

wzór: 

                                                                  cena najniższa spośród wszystkich ofert 

liczba punktów oferty ocenianej = ---------------------------------------------------------------- x 60 

                                                                                          cena brutto badanej oferty 

Liczba punktów przyznanych ofercie nr 10 w kryterium „Cena” z zastosowaniem ww. wzoru: 9,60 pkt. 

W zakresie obliczenia liczby punktów przyznanej dla oferty nr 10 w kryterium „Termin gwarancji” 

uwzględniono zgodnie z SIWZ, co następuje: 

Liczba punktów została przyznana ofercie nr 10 według zasad i punktacji opisanej poniżej: 

   Sposób obliczenia T: 

0 pkt dla terminu gwarancji = 12 miesięcy 

10 pkt dla terminu gwarancji = 24 miesięcy 

20 pkt dla terminu gwarancji = 36 miesięcy 

 

Wykonawca w formularzu ofertowym podał termin gwarancji 36 miesięcy. 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający przyznał Wykonawcy 20,00 pkt. 

W zakresie obliczenia liczby punktów przyznanej dla oferty nr 10 w kryterium Doświadczenie osób (D), tj. 

doświadczenie osób  wskazanych do realizacji zamówienia w roli: 

a) UX Designer (X) 

b) UI Designer (I) 

c) Frontend Developer (F) 

d) Backend Developer (B) 

Sposób obliczenia D:  D = X + I + F + B 

Wykonawca w załączniku nr B do formularza oferty wskazał: 

a) w podkryterium Doświadczenie – UX Designer (X) – realizację 5 projektów, których przedmiotem było 

wdrożenie produktu/usługi cyfrowej (np. serwisu internetowego), w których pełnił/pełniła rolę 

specjalisty/specjalistki ds. UX. 

b) w podkryterium Doświadczenie – UI Designer (I) – realizację 5 projektów, których przedmiotem było 

wdrożenie produktu/usługi cyfrowej (np. serwisu internetowego), w których pełnił/pełniła rolę 

specjalisty/specjalistki ds. UI. 

c) w podkryterium Doświadczenie – Frontend Developer (F) – realizację 5 projektów dotyczących części 

front-end serwisu internetowego z zastosowaniem projektowania Responsive Web Design i/lub 

Progressive Web App, w których pełnił/pełniła rolę Frontend Developera. 
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d) w podkryterium Doświadczenie – Backend Developer (B) – realizację 5 projektów dotyczących części 

back-end serwisu internetowego z systemem zarządzania treścią, z zastosowaniem projektowania 

Responsive Web Design i/lub Progressive Web App, w których pełnił/pełniła rolę Backend Developera. 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający przyznał Wykonawcy 20,00 pkt. 

 

Oferta nr 11 Wykonawcy: 

BPROG sp. z o.o. 

Ul. Wojska Polskiego 18/1 

05-091 Ząbki 

 

Oferta nr 11 została uznana za najkorzystniejszą z uwagi na najwyższą ilość punktów uzyskanych w 

postepowaniu uwzględniając kryteria oceny ofert przyjęte w SIWZ. 

Ofercie przyznano łącznie 94,55 pkt.  

Oferta nr 11 została złożona przez Wykonawcę, który nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postepowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ.  

 

Zamawiający kierując się kryteriami oceny ofert przyjętymi w SIWZ przyznał punkty w następujący sposób. 

Zamawiający przyjął kryteria oceny ofert zgodnie z SIWZ: 

(1) cena brutto za realizację zamówienia                      - 60 % = 60 pkt 

(2) termin gwarancji                                                                 - 20 % = 20 pkt 

(3) doświadczenie osób                                                            - 20 % = 20 pkt 

 

W zakresie obliczenia liczby punktów przyznanej dla oferty nr 11 w kryterium „Cena”, zastosowano poniższy 

wzór: 

                                                                  cena najniższa spośród wszystkich ofert 

liczba punktów oferty ocenianej = ---------------------------------------------------------------- x 60 

                                                                                          cena brutto badanej oferty 

Liczba punktów przyznanych ofercie nr 11 w kryterium „Cena” z zastosowaniem ww. wzoru: 54,55 pkt. 

W zakresie obliczenia liczby punktów przyznanej dla oferty nr 11 w kryterium „Termin gwarancji” 

uwzględniono zgodnie z SIWZ, co następuje: 

Liczba punktów została przyznana ofercie nr 11 według zasad i punktacji opisanej poniżej: 

   Sposób obliczenia T: 

0 pkt dla terminu gwarancji = 12 miesięcy 

10 pkt dla terminu gwarancji = 24 miesięcy 

20 pkt dla terminu gwarancji = 36 miesięcy 

Wykonawca w formularzu ofertowym podał termin gwarancji 36 miesięcy. 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający przyznał Wykonawcy 20,00 pkt. 

W zakresie obliczenia liczby punktów przyznanej dla oferty nr 11 w kryterium Doświadczenie osób (D), tj. 

doświadczenie osób  wskazanych do realizacji zamówienia w roli: 
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a) UX Designer (X) 

b) UI Designer (I) 

c) Frontend Developer (F) 

d) Backend Developer (B) 

Sposób obliczenia D:  D = X + I + F + B 

Wykonawca w załączniku nr B do formularza oferty wskazał: 

a) w podkryterium Doświadczenie – UX Designer (X) – realizację 5 projektów, których przedmiotem było 

wdrożenie produktu/usługi cyfrowej (np. serwisu internetowego), w których pełnił/pełniła rolę 

specjalisty/specjalistki ds. UX. 

b) w podkryterium Doświadczenie – UI Designer (I) – realizację 5 projektów, których przedmiotem było 

wdrożenie produktu/usługi cyfrowej (np. serwisu internetowego), w których pełnił/pełniła rolę 

specjalisty/specjalistki ds. UI. 

w podkryterium Doświadczenie – Frontend Developer (F) – realizację 5 projektów dotyczących części 

front-end serwisu internetowego z zastosowaniem projektowania Responsive Web Design i/lub 

Progressive Web App, w których pełnił/pełniła rolę Frontend Developera. 

w podkryterium Doświadczenie – Backend Developer (B) – realizację 5 projektów dotyczących części 

back-end serwisu internetowego z systemem zarządzania treścią, z zastosowaniem projektowania 

Responsive Web Design i/lub Progressive Web App, w których pełnił/pełniła rolę Backend Developera. 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający przyznał Wykonawcy 20,00 pkt. 

 

Oferta nr 12 Wykonawcy: 

Cultware sp. z o.o. 

Ul. Dąbrowskiego 17A 

93-177 Łódź 

 

Ofercie przyznano łącznie 56,11 pkt.  

Zamawiający kierując się kryteriami oceny ofert przyjętymi w SIWZ przyznał punkty w następujący sposób. 

Zamawiający przyjął kryteria oceny ofert zgodnie z SIWZ: 

(1) cena brutto za realizację zamówienia                      - 60 % = 60 pkt 

(2) termin gwarancji                                                                 - 20 % = 20 pkt 

(3) doświadczenie osób                                                            - 20 % = 20 pkt 

 

W zakresie obliczenia liczby punktów przyznanej dla oferty nr 12 w kryterium „Cena”, zastosowano poniższy 

wzór: 

                                                                  cena najniższa spośród wszystkich ofert 

liczba punktów oferty ocenianej = ---------------------------------------------------------------- x 60 

                                                                                          cena brutto badanej oferty 

Liczba punktów przyznanych ofercie nr 12 w kryterium „Cena” z zastosowaniem ww. wzoru: 16,11 pkt. 

W zakresie obliczenia liczby punktów przyznanej dla oferty nr 12 w kryterium „Termin gwarancji” 

uwzględniono zgodnie z SIWZ, co następuje: 

Liczba punktów została przyznana ofercie nr 12 według zasad i punktacji opisanej poniżej: 
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   Sposób obliczenia T: 

0 pkt dla terminu gwarancji = 12 miesięcy 

10 pkt dla terminu gwarancji = 24 miesięcy 

20 pkt dla terminu gwarancji = 36 miesięcy 

 

Wykonawca w formularzu ofertowym podał termin gwarancji 36 miesięcy. 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający przyznał Wykonawcy 20,00 pk 

W zakresie obliczenia liczby punktów przyznanej dla oferty nr 12 w kryterium Doświadczenie osób (D), tj. 

doświadczenie osób  wskazanych do realizacji zamówienia w roli: 

a) UX Designer (X) 

b) UI Designer (I) 

c) Frontend Developer (F) 

d) Backend Developer (B) 

Sposób obliczenia D: D = X + I + F + B 

Wykonawca w załączniku nr B do formularza oferty wskazał: 

a) w podkryterium Doświadczenie – UX Designer (X) – realizację 5 projektów, których przedmiotem było 

wdrożenie produktu/usługi cyfrowej (np. serwisu internetowego), w których pełnił/pełniła rolę 

specjalisty/specjalistki ds. UX. 

b) w podkryterium Doświadczenie – UI Designer (I) – realizację 5 projektów, których przedmiotem było 

wdrożenie produktu/usługi cyfrowej (np. serwisu internetowego), w których pełnił/pełniła rolę 

specjalisty/specjalistki ds. UI. 

c) w podkryterium Doświadczenie – Frontend Developer (F) – realizację 5 projektów dotyczących części 

front-end serwisu internetowego z zastosowaniem projektowania Responsive Web Design i/lub 

Progressive Web App, w których pełnił/pełniła rolę Frontend Developera. 

d) w podkryterium Doświadczenie – Backend Developer (B) – realizację 5 projektów dotyczących części 

back-end serwisu internetowego z systemem zarządzania treścią, z zastosowaniem projektowania 

Responsive Web Design i/lub Progressive Web App, w których pełnił/pełniła rolę Backend Developera. 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający przyznał Wykonawcy 20,00 pkt. 

 

 

POUCZENIE: 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę w 

sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

 

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 

w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, o których mowa w Dziale VI ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 
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