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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa 

licencji oprogramowania serwerowych systemów operacyjnych, systemów wirtualizacyjnych 

oraz kompleksowego systemu kopii zapasowych”. 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w imieniu Zamawiającego informuję,                            

że w niniejszym postępowaniu wybrana została oferta złożona przez:  

I część - Dostawa licencji oprogramowania Windows Server 2019 DataCenter 

Net-o-logy Sp. z o.o.  

ul. Porcelanowa 23  

40-246 Katowice, 

z ceną  279 070,27 zł     

Uzasadnienie: 

Uzasadnienie prawne: 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na podstawie kryteriów 

oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Uzasadnienie faktyczne: 

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 20.12.2019r. do godz. 9:00 złożono 4 oferty. 

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu i jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

Cena oferty nie przekracza kwoty jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie 

zamówienia.  

Wykonawcy, którzy złożyli oferty: I część  

Lp. 

 

Nazwa i adres 

wykonawcy 

Liczba pkt 

w kryterium 

cena 

Łączna  

punktacja 

1.  Onex Group Jakub Hryciuk  

Al. NMP 34, 42-200 Częstochowa 
0 0 

2.  Alterkom Sp. z o.o.  

ul. Borkowska 25b/U2, 30-438 Kraków  
0 0 

3.  KOMA NORD Sp. z o.o.  

ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia 
96,43 96,43 

4.  Net-o-logy Sp. z o.o.  

ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice 
100 100 



 

II część - Dostawa licencji oprogramowania Vmware VSPHERE 6 Enterprise Plus wraz 

ze wsparciem technicznym. 

Net-o-logy Sp. z o.o.  

ul. Porcelanowa 23  

40-246 Katowice 

z ceną  238 989, 00 zł  

Uzasadnienie: 

Uzasadnienie prawne: 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na podstawie kryteriów 

oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Uzasadnienie faktyczne: 

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 20.12.2019r. do godz. 9:00 złożono 3 oferty. 

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu i jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Cena oferty nie przekracza kwoty jaką zamawiający przeznaczył na 

sfinansowanie zamówienia.  

Wykonawcy, którzy złożyli oferty: II część  

Lp. 

 

Nazwa i adres 

wykonawcy 

Liczba pkt 

w kryterium 

cena 

Łączna  

punktacja 

1.  Alterkom Sp. z o.o.  

ul. Borkowska 25b/U2, 30-438 Kraków  
98,42 98,42 

2.  KOMA NORD Sp. z o.o.  

ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia 
81,32 81,32 

3.  Net-o-logy Sp. z o.o.  

ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice 
100 100 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w imieniu Zamawiającego informuję, że niniejsze 

postępowania w zakresie III części - Dostawa licencji kompleksowego systemu kopii 

zapasowych zostało unieważnione. 

Uzasadnienie: 

Postepowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1. ustawy Pzp, w związku                         

z faktem, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 20.12.2019r. do godz. 9:00 złożono 2 oferty 

podlagające odrzuceniu. 
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty: III część  

Lp. 

 

Nazwa i adres 

wykonawcy 

Liczba pkt 

w kryterium 

cena 

Łączna  

punktacja 

1.  KOMA NORD Sp. z o.o.  

ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia 
0 0 

2.  Net-o-logy Sp. z o.o.  

ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice 
0 0 

 

Prezes Zarządu 

Ludomir Utratny   


