
 
    
 

 
Informacja o wyniku postępowania 

 

Wasze pismo z dnia:   Znak:  Nasz znak:     Data:  
ZP.272.00052.2021    13.10.2021 r. 
l.dz.: ZP.ZD-00643/21  

 
Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym  

na dostawę sprzętu informatycznego oraz usług serwisowych producenta na potrzeby 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu, z podziałem na 4 części. 

 
Działając na podstawie art. 253 ust. 2 w związku z art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) informuję, iż w przedmiotowym 
postępowaniu: 

 Część nr 1 – dostawa półki dyskowej do macierzy IBM Storwize v7000 gen.3, dysków do macierzy 
IBM Storwize V7000 oraz IBM Flashsystem 7200, przełączników SAN, komponentów do 
przełączników SAN – wybrano ofertę złożoną przez IT-PARTNER Mirosław Wiszniowski, Lusowo,  
ul. Słoneczna 3, 62-080 Tarnowo Podgórne, wartość umowy wyniesie 811.800,00 zł brutto. 
Przedmiotowa oferta jest jedyną złożoną do niniejszej części i otrzymała maksymalną liczbę 100,00 
punktów w oparciu o przyjęte w SWZ kryteria oceny, w tym: 
cena – 60,00 pkt, 
termin dostawy – 40,00 pkt. 

 Część nr 4 - dostawa usług serwisowych producenta dla urządzeń sieciowych - wybrano ofertę 
złożoną przez Hardsoft-Telekom Jarosław Kaźmierczak, ul. Namysłowska 17/19, 60-166 Poznań, 
wartość umowy wyniesie 39 281,26 zł brutto. 
Przedmiotowa oferta jest jedyną złożoną do niniejszej części i otrzymała maksymalną liczbę 100,00 
punktów w oparciu o przyjęte w SWZ kryteria oceny, w tym: 
cena – 60,00 pkt, 
termin dostawy – 40,00 pkt. 
 
Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu: 
 Część nr 2 - dostawa usług Software Assurance na oprogramowanie – nie wpłynęła żadna oferta,  

w związku z powyższym postępowanie w zakresie niniejszej części zostaje unieważnione na 
podstawie art. 255 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.); 

 Część nr 3 - dostawa usług serwisowych producenta dla serwerów: nie wpłynęła żadna oferta,  
w związku z powyższym postępowanie w zakresie niniejszej części zostaje unieważnione na 
podstawie art. 255 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). 
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