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                                                                                                    Poznań, dnia 27.11.2020 r. 

ZTM.EZ.3310.17.2020 

 

                                                                                      Wszyscy Zainteresowani 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu teleinformatycznego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego 

w Poznaniu”. 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT 

 

Działając stosownie do art. 92 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. z dnia 11 września 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, 

Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Dostawę sprzętu teleinformatycznego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu” w 

podziale na części: 

 Część I – Dostawa sprzętu serwerowego, 

 Część III – Dostawa sprzętu teleinformatycznego sieciowego, 

dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert w poszczególnych częściach. 

Dla części I oraz III za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Wykonawcę COMP S.A. 

Poniżej tabele zawierające przyznaną punktację dla poszczególnych części.  

Dla I części zamówienia tj. “ Dostawa sprzętu serwerowego” 

Nazwa 
Wykonawcy 

nr 
oferty 

I kryterium  
Łączna cena 
brutto oferty 

II kryterium   
 Pierwsza 

funkcjonalność 
serwera 

III kryterium 
Druga 

funkcjonalność 
serwera 

IV kryterium  
Trzecia 

funkcjonalność 
serwera 

V kryterium 
Gwarancja 

SUMA 
[pkt] 

COMP S.A. 

ul. Jutrzenki 116 

02-230 Warszawa 

2 60 10 10 10 10 100,00 

 

Dla III części zamówienia tj. „Dostawa sprzętu teleinformatycznego sieciowego” 

Nazwa Wykonawcy nr oferty 
I kryterium   

Łączna cena brutto 
oferty 

II kryterium  
Gwarancja 

SUMA 
[pkt] 

http://www.ztm.poznan.pl/
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System Data Sp. z o.o. 

ul. Sienkiewicza 42 

39-300 Mielec 

1 59,87 40 99,87 

COMP S.A. 

ul. Jutrzenki 116 

02-230 Warszawa 

2 60 40 100,00 

 

 

UZASADNIENIE 

Wykonawca COMP S.A. ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie 

podlega wykluczeniu, jego  oferta nie podlega odrzuceniu oraz jest ofertą najkorzystniejszą dla I oraz III 

części zamówienia w świetle ww kryteriów. 

Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w zadaniach 1 i 3 na podstawie art.91 ust. 1 ustawy. 

Dodatkowo Zamawiający informuje, że zawarcie umowy w przedmiotowym postępowaniu dla I części 

zamówienia nastąpi  zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy Pzp, natomiast dla III części zamówienia zgodnie 

z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Dla części II  tj.: „Dostawa sprzętu zabezpieczenia sieci” nie złożono żadnej oferty. 

W związku z tym, że na część II zamówienia nie wpłynęła żadna oferta Zamawiający działając zgodnie z  art. 

93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z  zm.) unieważnia 

postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 
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