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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 
   

Dostawę sprzętu informatycznego, oprogramowania, akcesoriów komputerowych oraz usług informatycznych  
 
Informacja dotycząca Części II postępowania - Microsoft uaktualnienie Windows 7 Pro OEM do 
Windows 10 Pro. 
 
A.    Wybór najkorzystniejszej oferty 
 
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 92  
w związku z art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.,                
poz. 1843), zwaną dalej „ustawą”  informuję, że najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu dotyczącym 
części II zamówienia złożył Wykonawca:  
 
A.P.N PROMISE S.A.  
ul. Domaniewska 44A 
02-672 Warszawa 
 
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, 
który złożył najkorzystniejszą ofertę i uzyskał najwyższą ilość punktów. 
 

Wykonawca - SQUALIO Lietuva UAB Žalgirio g. 135 LT-08217 Vilnius w toczącym się 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożył ofertę z ceną 74 055,00 zł netto 
równocześnie informując, że jej wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego.  W związku z tym zgodnie  z art. 91 ust. 3a ustawy, jeżeli złożono ofertę, której wybór 
prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 
od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.                         
Po wykonaniu przez Zamawiającego powyższej operacji wartość ww. oferty podlegająca ocenie przez 
Zamawiającego  w celu porównania złożonych w postępowaniu ofert wzrosła do kwoty 91 087,65 zł. 
 
Adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także punktacja przyznana ofertom              
w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja. 
 
 
 
    Lp. 

 
Wykonawca 

 
Liczba punktów 

w kryterium - cena 

 
Razem liczba punktów 

1. 

 
SQUALIO Lietuva UAB 
Žalgirio g. 135 
LT-08217 Vilnius  
 

99,28 99,28 

2. 

 
A.P.N. PROMISE S.A. 
ul. Domaniewska 44a  
02-672 Warszawa 
 

100 100 

 
 
 
 
 



 
 
Informacja dotycząca Części III postępowania - Aktualizacja licencji Microsoft User CAL 2008 
OLP do wersji Microsoft User CAL 2019   
 
A.    Wybór najkorzystniejszej oferty 
 
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 92  
w związku z art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.,                              
poz. 1843), zwaną dalej „ustawą”  informuję, że najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu dotyczącym 
części III zamówienia złożył Wykonawca: 
 
A.P.N. PROMISE S.A. 
ul. Domaniewska 44a  
02-672 Warszawa 
 
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, 
który złożył najkorzystniejszą ofertę i uzyskał najwyższą ilość punktów. 

 
Wykonawca - SQUALIO Lietuva UAB Žalgirio g. 135 LT-08217 Vilnius w toczącym się 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożył ofertę z ceną 23 961,60 zł netto 
równocześnie informując, że jej wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego. W związku z tym zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy, jeżeli złożono ofertę, której wybór 
prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 
od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.                         
Po wykonaniu przez Zamawiającego powyższej operacji wartość ww. oferty podlegająca ocenie przez 
Zamawiającego w celu porównania złożonych w postępowaniu ofert wzrosła do kwoty 29 472,77 zł. 

 
Adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także punktacja przyznana ofertom               
w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja. 
 
 
 
    Lp. 

 
Wykonawca 

 
Liczba punktów 

w kryterium - cena 

 
 

Razem liczba punktów 

1. 

 
SQUALIO Lietuva UAB 
Žalgirio g. 135 
LT-08217 Vilnius  
 

98,41 98,41 

2. 

 
A.P.N. PROMISE S.A. 
ul. Domaniewska 44a  
02-672 Warszawa 
 

100 100 
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