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DA.2710.8.2019 

Rybnik, dnia 13 grudnia 2019 r. 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 
W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ 

 

Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu pn.: Rozbudowa infrastruktury 

informatycznej (znak postępowania: DA.2710.8.2019) dokonano rozstrzygnięcia 

postępowania zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma, który zawiera informację 

o wyborze ofert najkorzystniejszych w zakresie poszczególnych zadań. 

Oferty najkorzystniejsze wybrano zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, tj. na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w tej specyfikacji wybrano 

w zakresie poszczególnych zadań ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny 

i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia (tj. której przyznano 

największą liczbę punktów).  

Nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo adresy wykonawców, jeżeli są 
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację przedstawia załącznik 
nr 2 do niniejszego pisma.  

 

    

 

Załącznik: 
1. Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych w zakresie poszczególnych zadań. 
2. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją. 

2019-33783 
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Załącznik nr 1 

 
 

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych 
w zakresie poszczególnych zadań 

 

Rozbudowa infrastruktury informatycznej (znak postępowania: DA.2710.8.2019) 

 

W zakresie zdania nr 1 – Dostawa dysków do macierzy 

 Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 
Wykonawcy 

Cena brutto 

[zł]/ liczba 

punktów 

3. 

Salutaris Sp. z o.o.                                             
ul. Dulęby 5 

40 - 833 Katowice 

                         

23 866,92  
 

 

W zakresie zadania nr 2 – Dostawa zasilacza awaryjnego  

 Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 
Wykonawcy 

Cena brutto 

[zł]/ liczba 

punktów 

3. 
Salutaris Sp. z o.o.                                             

ul. Dulęby 5 
40 - 833 Katowice 

11 579,12 

 

W zakresie zadania nr 3 – Dostawa urządzenia UTM wraz z wdrożeniem 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 
Wykonawcy 

Cena brutto 

[zł]/ liczba 

punktów 

2. 
Anzena Sp. z o.o. 
ul. Pszczyńska 15 
40-478 Katowice 

50 000,00 

 

W zakresie zadania nr 4 – Dostawa systemu operacyjnego  

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 

Wykonawcy 

Cena brutto 

[zł] / liczba 

punktów 

3. 
Salutaris Sp. z o.o.,  

ul. Dulęby 5 
40-833 Katowice 

4 865,68 
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Załącznik nr 2 
 

Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty  
wraz z punktacją 

 
Rozbudowa infrastruktury informatycznej (znak postępowania: DA.2710.8.2019) 

 
W zakresie zdania nr 1 - Dostawa dysków do macierzy 

 Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 
Wykonawcy 

Cena brutto 

[zł]/ liczba 

punktów 

                          

Termin dostawy 

do: / liczba 

punktów 

Łączna liczba 
punktów 

3. 

Salutaris Sp. z o.o.                                             
ul. Dulęby 5 

40 - 833 Katowice 

                         

23 866,92  
60 punktów 

                      

23.12.2019 
40 punktów 

 

                                

100 punktów 

 

W zakresie zadania nr 2 – Dostawa zasilacza awaryjnego 

 Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 
Wykonawcy 

Cena brutto 

[zł]/ liczba 

punktów 

                          

Termin dostawy 

do: / liczba 

punktów 

Łączna liczba 
punktów 

1 
VIDA Andrzej Tarasek 
ul. Gałczyńskiego 18 

40-587 Katowice  

12 100,00 
0 punktów 

23.12.2019  
40 punktów 

40 punktów 

3. 
Salutaris Sp. z o.o.                                             

ul. Dulęby 5 
40 - 833 Katowice 

11 579,12 
60 punktów 

                      
23.12.2019 
40 punktów 

 

                                

100 punktów 

 

W zakresie zadania nr 3 - Dostawa urządzenia UTM wraz z wdrożeniem 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 
Wykonawcy 

Cena brutto 

[zł]/ liczba 

punktów 

                          

Termin dostawy 

do: / liczba 

punktów 

Łączna liczba 
punktów 

2. 
Anzena Sp. z o.o. 
ul. Pszczyńska 15 
40-478 Katowice 

50 000,00 
60 punktów 

23.12.2019 
40 punktów 

100 punktów 

 

W zakresie zadania nr 4 – Dostawa systemu operacyjnego 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 

Wykonawcy 

Cena brutto 

[zł] / liczba 

punktów 

Termin dostawy 

do: /  

liczba punktów 

Łączna liczba 

punktów  
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3. 
Salutaris Sp. z o.o.,  

ul. Dulęby 5 
40-833 Katowice 

4 865,68 
60 punktów 

23.12.2019 
40 punktów 

100 punktów 

 


