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64-360 Zbąszyń, ul. Na Kępie 3 

   
 

Informacja o wyborze oferty w trybie Zapytania ofertowego 
z dnia 27 listopada 2018r., znak sprawy RCZ_1.2/12/2018 

 
Zamawiający - Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie 
zamówienia prowadzonego na podstawie zaproszenia do złożenia oferty na zakup nielimitowanej w czasie, 
jednostanowiskowej licencji oprogramowania statystycznego z modułem kontroli jakości (QC), planowania doświadczeń (DOE), 
narzędziami do walidacji metod pomiarowych (histogram, wykres normalności, test normalności, test Grubbsa, test Dixona, 
statystyki opisowe, ANOVA, wykresy ramka-wąsy w grupach, test równości średnich i wariancji, regresja, karty kontrolne 
Shewarta) i do porównywania profili uwalniania (metody zależne i niezależne od modelu) z przygotowaniem raportu z 
przeprowadzonej statystycznej oceny podobieństwa krzywych uwalniania realizowanego Projektu: „Budowa i wyposażenie 
infrastruktury do opracowania i wdrażania innowacyjnych metod badania uwalniania służących do przedklinicznej oceny 
właściwości biofarmaceutycznych postaci leków generycznych”.  
W niniejszym postępowaniu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:  
DataComplex Sp. z o.o. S.k., ul. Przybyszewskiego 17B, 30-128 Kraków 
 
 
Uzasadnienie wyboru oferty: 
Do wyznaczonego terminu składania ofert ofertę złożyło 2 oferentów: 
1. StatSoft Polska Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków 
2. DataComplex Sp. z o.o. S.k., ul. Przybyszewskiego 17B, 30-128 Kraków 
 
W wyniku oceny ofert stwierdzono, że oferta DataComplex Sp. z o.o. S.k. spełniła warunki udziału w postępowaniu, oferta nie 
podlegała odrzuceniu. Oferta była zgodna z treścią zapytania ofertowego i spełniała wymagania zawarte w jej treści.  
 
W oparciu o przyjęte kryteria oferta uzyskała 100,00 punktów: 
 
1. Tryb udzielania zamówienia publicznego: 

1) Zaproszenie do złożenia ofert dla zamówienia realizowanego w ramach projektu „Budowa i wyposażenie infrastruktury 
do opracowania i wdrażania innowacyjnych metod badania uwalniania służących do przedklinicznej oceny właściwości 
biofarmaceutycznych postaci leków generycznych”,  

2) Zamówienie finansowane jest ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.2. Wzmocnienie 
potencjału innowacyjnego Wielkopolski w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Program Operacyjnego na lata 2014 
– 2020 

3) Zamówienie uwzględnia regulacje Rozdziału 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów Wytycznych Ministra 
Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

4) Niniejsze Zaproszenie dostępne jest w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej pod adresem: 
www.rcz-zbaszyn.pl   

 
Informacja o terminie zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego z wybranym wykonawcą niezwłocznie po wyborze 
najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zamieścił niniejsze informacje, na swojej stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń w 
swojej siedzibie, a także wysłał informację do oferentów biorących udział w postępowaniu. 
 
Z poważaniem 
Zdzisław Podrez 
Prokurent Samoistny RCZ Sp. z o.o. 


