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

   
Dostawę sprzętu informatycznego oraz usług informatycznych  
 
Informacja dotycząca Części XII postępowania: Usługa wsparcia dla VMware’a   
 
A.    Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 92 ust. 1 w 
związku z art. 94 ust. 3  oraz art. 24aa ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że najkorzystniejszą ofertą spośród pozostałych ofert w postępowaniu 
dotyczącym części XII zamówienia  Usługa wsparcia dla VMware’a   
złożył Wykonawca:  
 
CRAYON POLAND Spółka z o. o. 
ul. Marszałkowska 126/134 
00-008 Warszawa 
 
Uzasadnienie faktyczne:  
W dniu 09.11.2020r., działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający poinformował,  
że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, którego przedmiotem jest Dostawa sprzętu informatycznego oraz usług informatycznych 
część XII zamówienia Usługa wsparcia dla VMware’a, udzielił zamówienia wykonawcy, który złożył 
najkorzystniejszą ofertę i uzyskał najwyższą ilość punktów : MS-IT Miłosz Sękala, ul. Gnieźnieńska 12, 40-142 
Katowice. 
W dniu 18.11.2020r. wybrany Wykonawca złożył pismo, w którym poinformował  Zamawiającego 
 o odstąpieniu od podpisania umowy na dostawę części XII zamówienia Usługa wsparcia dla VMware’a. 
W związku z powyższym działając na podstawie art. 94 ust. 3  oraz art. 24aa ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający dokonał ponownego 
wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert tj. oferty złożonej przez:  CRAYON POLAND 
Spółka z o. o. ul. Marszałkowska 126/134 00-008 Warszawa 
 
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. 
MS-IT Miłosz Sękala 
ul. Gnieźnieńska 12 
40-142 Katowice 

Wykonawca odstąpił od 
podpisania umowy 

Wykonawca odstąpił od 
podpisania umowy 

2. 
A.P.N. Promise S.A. 
ul. Domaniewska 44a 
02-672 Warszawa 

96,70 pkt 96,70 pkt 

3. 
CRAYON POLAND Spółka z o. o. 
ul. Marszałkowska 126/134 
00-008 Warszawa 

97,45 pkt 97,45 pkt 

4. 

Netprof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Spółka komandytowa 
ul. Sterlinga 27/29 
90-212 Łódź 
 

88,88 pkt 88,88 pkt 

5. 
System Data Spółka z o. o. 
ul. Sienkiewicza 42 
39-300 Mielec 

88,76 pkt 88,76 pkt 
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                 Dyrektor  
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