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OGŁOSZENIE

Tytuł pisma:

wybór oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na usługę - zapewnienie wsparcia 

HWMA oraz SWMA producenta dla urządzeń IBM KP OW NFZ w Bydgoszczy 

Szanowni Państwo,

zamawiający informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w ww. postępowaniu o 

zamówienie publiczne, najkorzystniejszą  ofertę złożyła firma:

Crede Experto Praha spolecnost s rucenim omezenum

Ul. Nad Kazankou 172/57   Praga 171 00

Nr rej. handlowego 25138413

Cena brutto za całość zamówienia – po poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej: 3 998 

999,98 zł.

Uzasadnienie:

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu, 

oferta nie podlega odrzuceniu – spełnia wymogi przewidziane przepisami ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz zapisami SWZ z dnia 24.01.2023 r. uzyskała najwyższą liczbę 

punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert.

 

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęła jedna oferta:

1.  Crede Experto Praha spolecnost s rucenim omezenum

Ul. Nad Kazankou 172/57   Praga 171 00

Nr rej. handlowego 25138413

Kryterium - cena brutto za całość zamówienia – przyznano: 60 pkt.

Kryterium - kolejna osoba posiadająca wiedzę z zakresu IBM Power System i5/OS i posiadająca

co najmniej jeden z wymienionych certyfikatów – przyznano: 18 pkt.
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Kryterium - kolejna osoba posiadająca wiedzę z zakresu systemu wysokiej dostępności MIMIX 

HA i posiadająca co najmniej jeden z wymienionych certyfikatów – przyznano: 18 pkt.

Kryterium - aspekt społeczny : inżynier realizujący wsparcie (czyli osoba legitymująca się

wymaganym certyfikatem) ma orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – przyznano: 0 pkt.

Suma: 96 pkt.

Podstawa prawna

art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. 

Dz.U. z 2022 r. , poz. 1710 z późn. zm.).

Z poważaniem

KATARZYNA KNOPIK

NACZELNIK WYDZIAŁU
Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
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