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Wrocław, dn. 13.01.2021r. 

 

PO.271.44.2020 

 l.dz. 124/2021/W 

           

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: „Dostawa 

licencji oprogramowania do backupu” 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.  

z 2019r., poz. 1843) Zamawiający informuje, że w dniu 13.01.2021r. 

rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia p.n.: „Dostawa licencji 

oprogramowania do backupu”. 

Kierując się kryteriami zawartymi w SIWZ oraz przepisami ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dokonano wyboru Wykonawcy na 

wykonanie przedmiotowego zamówienia. 

Informacja o nazwie (firmy), albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo 

miejscach zamieszkania i adresach wykonawców, jeżeli są miejscami 

wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją 

przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert: 

Kryterium nr 1: Cena - waga kryterium 100%; 

 

i łączną punktację dla zamówienia przedstawiono poniżej: 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres  
Wykonawcy 

Cena  
brutto 

 
Przyznane 

pkt w              
kryterium  

cena 

 
Pkt 

ogółem 
 

1 
Advatech sp. z o.o. 

ul. Klecińska 123 

54-413 Wrocław 

207 378,00 zł 100 100 

 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez: 

Advatech sp. z o.o. 

ul. Klecińska 123 

     54-413 Wrocław 

Oferta Nr 1 spełnia wszystkie warunki określone w ustawie Prawo zamówień 

publicznych oraz w SIWZ, otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt,  

a zaproponowana cena nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na realizację zamówienia. 

 

Jednocześnie informujemy, że wobec decyzji podjętych przez zamawiającego 

przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ze zmianami. 
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