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SEKRETARZ 
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

Poznań, 24.10.2017 r. 

 

DA-III-3.272.1.2017 

 
 

                                                                                   

strona internet 

 

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Dostawę urządzeń sieciowych, oprogramowania, 

przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe, zakup wsparcia dla urządzeń sieciowych 

i oprogramowania do wirtualizacji  w 2017 r. dla Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu”.     

  

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej ustawą, Zamawiający prowadzący  

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie i pod nazwą jak wyżej, zawiadamia  

o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 1, tj. oferty nr 2 firmy: 

 

Comp S.A. 

02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 116 

 

 

Oferta spełniła wymogi specyfikacji istotnych warunków  zamówienia (SIWZ) co do treści. 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.  

Oferta jako złożona dla zadania nr 1 uzyskała łączną ocenę punktową 91,91 pkt w kryteriach oceny 

ofert przyjętych przez Zamawiającego w SIWZ.  

Cena oferty (1 094,700,00 zł) nie przekracza kwoty (1 115 000,00 zł) przeznaczonej przez 

Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. 

 

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 3 oferty dla zadania nr 1, których punktacja 

przedstawia się następująco: 
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Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

Kryteria oceny ofert 

Cena 

wykonania 

zamówienia 

 

(waga 60%) 

Zapewnienie 

funkcjonalności 

szyfrowania danych  

na dyskach 

komputerów przez 

oprogramowanie 

klienckie dostarczone  

w ramach 

Zintegrowanego 

systemu zabezpieczenia 

sieci 

(waga 20%) 

Długość wsparcia 

posprzedażowego  

o dodatkowy rok 

(waga 10%) 

Termin 

dostawy 

(waga 

10%) 

 

Łączna 

punktacja 

1 

Hardsoft Telekom 

Jarosław Kaźmierczak 

60-166 Poznań,  

ul. Namysłowska 17/19 

60,00 0,00 10,00 10,00 80,00 

2 
Comp S.A. 

02-230 Warszawa 

ul. Jutrzenki 116 

51,91 20,00 10,00 10,00 91,91 

3 

Konsorcjum:  

1. Grey Dot Sp. z o.o.  

02-001 warszawa,  

Al. Jerozolimskie 85 lok. 21 

(lider) 

2.Softinet Sp. z o.o. 

02-593 Warszawa,  

ul. Rostafińskich 4 

53,10 0,00 10,00 10,00 73,10 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu nie ustanowiono 

dynamicznego systemu zakupów.  
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