
Krakow, dnia 04. 12.2020r.

Do wszystkich zai nteresowanyc h

I N FORMACJA O VVYB O RZE O FERTY NAJ KORZYSTN I EJSZEJ
w postgpowaniu o udzielenie zamowienia na

,,Rozbudowa Infrastruktury $erwerowej w Polskim Wydawnictwie Muzycznym."
w trybie przetargu nieograniczonego

znak s prawy ZZP.261 .26.2020

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wiefi publicznych

(tekst jedn. Dz. l). z 2019 poz. 1843 z p62n. zm. - dalej jako ustawa Pzp) Zamawiajqcy - Polskie

Wydawnictwo Muzyczne, informuje , i2 w pzedmiotowym postqpowaniu wybrano oferty

najkorzystniejsze dla poszczeg6lnych czqsci zam6wienia tak jak zostalo wskazane ponizej:

Czg56 zam6wienia nr 1 -Zadanie nr 1 -Zakup serwer6w wraz z licencjami;

1. Oferta najkorzystniejsza:

Wykonawca: ASESKO Salomon KtyS Sp.j. ul. Zamknigta 10, 30-554 Krakow

Cena: 226 320,00 zl (cena brutto)

Gzas dostawy: 14 dni

Uzasadnienie:

Po przeprowadzeniu oceny ofert, pod wzglgdem zgodnoSci z treSciq wymagafi Zamawtalqcego

ujawnionych w SIWZ oraz ustawy pzp, dokonano ostatecznego wyliczenia liczby punktow

przyznanych wa2nym i niepodlegajqcym odzuceniu ofertom zlohonym na wykonanie zamowienia,

kt6ra przedstawia sig tak jak wskazano w tabeli ponizej.

Wykonawca, ktory zloayl ofertg najkorzystniejszq pzedlo2yl wymagane oSwiadczenia i dokumenty.

Oferta Wykonawcy wg. kryteri6w oceny ofert wskazanych w pkt XIV IDW (czg56 I SIWZ) ,,Cena",

,,Czas dostawy" jest ofertq najkorzystniejszq bowiem otrzymala naiwy2szqlqcznqocenq tj. 100 pkt.

2. Informacj a o Aohonych ofertach oraz pnzyznanej punktacji:

L.p Wykonawca/ofert nr liczba
punkt6w w
kryterium
,,Genat'

Liczba punkt6w
w kryterium
,,Czas dostawy"

Lqczna
liczba
punkt5w

1 40 pkt
(1a dni)

100 pkt

2 Oferta nr 2
Perceptron Sp. z o.o.
ul. Kr6lewska 65A/1 30 - 081 Krakow



Nie stosowano dynamicznego systemu zakup6w.

Nie uniewa2niono postgpowania.

c2956 zam6wienia nr 2'Zadanie nr 2 - Zakup macierzy serwerowej;
1. Oferta najkorzystniejsza:

wykonawca: ASESKo saromon Krys sp.j. ur.zamknigta 10, 30-5s4 Krakow
Cena: 107 010,00 zl (cena brutto)

Czas dostawy: 14 dni

Uzasadnienie:
Po przeprowadzeniu oceny ofert, pod wzglgdem zgodnosci z tresciq wymagah ZamawiajEcegoujawnionych w slwz oraz ustawy pzp, dokonano ostatecznego wyliczenia liczby punktowprzyznanych waznym i niepodlegajqcym odrzuceniu ofertom zlo2onym na wykonanie zamowienia,ktora przedstawia sig tak jak wskazano w taberi ponizej.

zlo2yl ofertq najkorzystniejszq p nia i dokumenty.
wg. kryteriow oceny ofert wska I SIWZ) ,,Cena,,,ofertq najkozystniejszq bowiem ng tj. 100 pkt.

2- f nformacj a o zlo2onych ofertach oraz przyznanej punktacji:

Nie stosowano dynamicznego systemu zakup6w.

Nie uniewa2niono postgpowania.

Gzg56 zam6wienia nr 3 'Zadanie nr 3 - Zakup macierzy dyskowej NAS;
1. Oferta nalkorzystniejsza:

wykonawca: system Data sp. z o.o. ul. sienkiewicza 42,39 -300 Mielec
Cena: T2 609,13 zl (cena brutto)

Czas dostawy: 14 dni;

Uzasadnienie:
Po przeprowadzeniu oceny ofert, pod wzglgdem zgodnosci z treSciq wymagah zamawialiacegoujawnionych w slwz oraz ustawy pzp, dokonano ostatecznego wyliczenia liczby punkt6wptzyznanych waznym i niepodlegajqcym odrzuceniu ofertom zlo2onym na wykonanie zamowienia,kt6ra przedstawia sig tak jak wskazano w taberi ponizej.

zlo2yl ofertg najkorzystniejszq p nia i dokumenty.wg. kryteriow oceny ofert wska
ofertq najkorzystniejszq bowiem 

I slwz) "cena"'
ne tj.

L.p. I Wvkonawca/ofert nr

2

3.

4.

3.

4.

Wykonawca/ofert nr liczba
punkt6w w
kryterium
,,Cena"

Liczba punkt6w
w kryterium
,,Gzas dostawy"

Lqczna
liczba
punkt6w

Oferta nr 1

ASESKO Salamon KfyS Sp.i.
ul. Zamknigta 10,30-554 Krakow

Oferta nr 2
Perceptron Sp. z o.o.
ul. Krolewska 654/1 30 - 0g1 Krakow

2- Informacj a o zlo2onych ofertach oraz przyznanej punktacji:



w kryterium
..Cena"

w kryterium
..Gzas dostawv"

punkt6w

t Oferta nr 1

ASESKO Salamon KfyS Sp.j.
ul. Zamknieta 10. 30-554 Krakow

59,32 pkt 40 pkt
(14 dni)

99,32 pkt

2 Oferta nr 3
System Data Sp.z o.o. ul.
Sienkiewicza 42.39 -300 Mielec

60 pkt 40 pkt
(14 dni)

100 pkt

3 Oferta nr 4
Serwery-Nas.pl Anna Kozal ul.
Grabiszynska 1631 11 0, 53-439
Wroctaw

54,79 pkt 40 pkt
(14 dni)

94,79 pkt

3. Nie stosowano dynamicznego systemu zakup6w.

4. Nie uniewa2niono postgpowania.

Gzg56 zam6wienia nr 4 - Zadanie nr 4 -
Zakup licencji VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit for 3 hosts;

1. Oferta najkorzystniejsza:

Wykonawca: Perceptron Sp. z o.o. ul. Kr6lewska 65A/1 30 - 081 Krakow

Gena: 26.937,00 zl (Cena brutto)

Czas dostawy: 14 dni

Uzasadnienie:
Po przeprowadzeniu oceny ofert, pod wzglgdem zgodnoSci z treSciq wymagan Zamawiajqcego

ujawnionych w SIWZ oraz ustawy pzp, dokonano ostatecznego wyliczenia liczby punktow
pzyznanych waznym i niepodlegajqcym odzuceniu ofertom zlo2onym na wykonanie zamowienia,

kt6ra przedstawia sig tak jak wskazano w tabeli ponizej.

Wykonawca, kt6ry zlo2yl ofertg najkorzystniejszq przedlo2yl wymagane oSwiadczenia i dokumenty.

Oferta Wykonawcy wg.kryteriow oceny ofert wskazanych w pkt XIV IDW (czgSc I SIWZ),,Cena",

,,Czas dostawy" jest ofertq najkorzystniejszq bowiem otrzymata nalwy2szqlqcznq ocenQ tj. 100 pkt.

2. lnformacj a o zlo2onych ofertach oraz przyznanej punktacji:

3. Nie stosowano dynamicznego systemu zakup6w.

4. Nie uniewa2niono postqpowania.

3

L.p. Wykonawca/ofert nr liczba punkt6w
w kryterium
,rCena"

Liczba punkt6w
w kryterium
,,Czas dostawy"

Lqczna liczba
punktow

1 Oferta nr 1

ASESKO Salomon KtyS Sp.j.
ul. Zamkniqta 10, 30-554
Krakow

58,14 pkt 40,00 pkt
(14 dni)

98,14 pkt

Oferta nr 2
Perceptron Sp. z o.o.
ul. Krolewska 65fu1 30 - 0Bl
Krakow

40,00 pkt
(1a dni)

100 pkt

3. Oferta nr 3
System Data Sp. z o.o. ul.
Sienkiewicza 42.39 -300 Mielec

48,42 pkl 40,00 pkt
(1a dni)

88,42 pkt



Gzg56 zam6wienia nr 5 - Zadanie nr 5 - Wdro2enie sprzgtu serwerowego.

1. Oferta najkorzystniejsza:

wykonawca: ASESKO salomon Ktys sp.j. ul. Zamknigta 10, 30-554 Krakow
Gena: 5.904,00 zl (Cena brutto)

Czas dostawy: 14 dni

Uzasadnienie:
Po przeprowadzeniu oceny ofert, pod wzgtgdem zgodnosci z tresciq wymagah zamawiajqcego
ujawnionych w SIWZ oraz ustawy pzp, dokonano ostatecznego wyliczenia liczby punkt6w
przyznanych waznym i niepodlegajqcym odzuceniu ofefiom zlo2onym na wykonanie zam6wienia,
kt6ra przedstawia sig tak jak wskazano w tabeli ponizej.

wykonawca, kt6ry zto2yt ofertg najkorzystniejszq przedlo2yl wymagane o5wiadczenia i dokumenty.oferta wykonawcy wg. kryteriow oceny ofert wskazanych w pr.t xrv IDW (czgsc I slw z) ,,cena,,,
,,Czas dostawy" jest ofertq najkoaystniejszq bowiem otrzymala najwy2szqlqcznqocene tj. 100 pkt.

2- Informacj a o zlo2onych ofertach oraz przyznanej punktacji:

Nie stosowano dynamicznego systemu zakup6w.

Nie uniewa2niono postgpowania.

3.

4.

Umowy w sprawie realizacji kolejnych czgsci przedmiotowego zam6wienia
zawarte po telefonicznym zawiadomieniu, po uptywie terminu wskazanego
pkt 2) ustawy Pzp.

od niniejszej decyzji zamawiajqcego przyslugujq srodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale Vlustawy Pzp.

Z powa2aniem

publicznego mogq zosta6
w zgodnie z art. 94 ust. 1

x[q dA,lr*,,fu'wl

4

L.p. Wykonawca/ofert nr liczba punkt6w
w kryterium
,,Cena"

Liczba punkt6w
w kryterium
,,Czas dostawy"

Lqczna liczba
punkt6w

1 Oferta nr 1 60,00 pkt 40,00 pkt 100,00 pkt

2 Oferta nr 2
Perceptron Sp. z o.o.
ul. Krolewska O5A/1 30 - 081
Krakow

20,86 pkt 40,00 pkt 60,86 pkt


