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DAD-2620-3/2021
WSZYSCY OFERENCI
Dotyczy:

Zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych dla zadania "ZAKUP
LICENCJI NA 10 STANOWISK KOMPUTEROWYCH I WDROŻENIE PROGRAMU DO EWIDENCJI
MUZEALIÓW WRAZ Z EKSPORTEM DANYCH ISTNIEJĄCYCH "

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zamawiający Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku, ul. Narutowicza 1
informuje, że:
I. Wybrano ofertę nr 2 złożoną przez:
MobileMS Sp. z o.o. System muzealny MUZA
muza@mobilems.pl
Uzasadnienie wyboru:
Przedstawiona oferta spełnia wszystkie oczekiwania pracowników Muzeum. Program łączy w sobie
wszystkie funkcje profesjonalnego zarządzania zbiorami, procesami i użytkownikami z łatwością
obsługi i możliwością udostępniania zdigitalizowanych zbiorów online. Dzięki swoim funkcjom może
służyć do profesjonalnego administrowania i obsługi muzeum – działa z poziomu przeglądarki, ma
intuicyjny i wygodny interfejs i może być obsługiwany przez aplikację mobilną przez nieograniczoną
liczbę użytkowników i bez względu na rozmiar zbiorów. Mocną stroną przedstawionej oferty jest fakt,
iż Muza powstała we współpracy z doświadczonymi muzealnikami i jest konkretną odpowiedzią na
rzeczywiste zapotrzebowanie instytucji kultury. To wielofunkcyjny system, którego nadrzędnym celem
jest ułatwienie codziennej pracy muzealnikom.
Zamawiający biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że kryterium oceny wyboru nie była wyłącznie
cena, ale także funkcjonalność programu, doświadczenie wykonawcy oraz poziom wiedzy
specjalistycznej, zamawiający dokonał wyboru powyższej oferty. Uznano, iż jest to program
nowoczesny oraz intuicyjny co znacznie ułatwi codzienną pracę muzealnikom.
II. W postępowaniu złożono 3 oferty:

1. Fpsystem Franciszek Pacewicz MUZEO; biuro@fpsystem.pl
2. MobileMS Sp. z o.o., System muzealny MUZA; muza@mobilems.pl
3. S SOFT Biuro Usług Informatycznych MONA; hslomka@jws.com.pl
Jednocześnie Zamawiający informuje, że z uwagi na fakt, iż przedmiotowe postępowanie nie było
prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych
(t.j.:Dz. U. 2021 poz. 1129), dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych
w tej ustawie.
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