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U/03/2020                                                                                                                                         Opole, 13.05.2020 r.    

L.dz. DZP: 401/2020                                                           

 

Do: 

Uczestnicy postępowania 

o udzielenie zamówienia 

publicznego  

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia 

udzielonego jako część zamówienia, określonego w Planie Zamówień Publicznych Zamawiającego, o wartości 

szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwaną dalej „ustawą”, pn.: 

„Przedłużenie wsparcia technicznego na oprogramowanie komputerowe dla jednostek organizacyjnych 

Uniwersytetu Opolskiego”. 

 

W dniu 12.05.2020 r. Wykonawca NTT Poland Sp. z o.o., ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa poinformował, że 

z przyczyn od niego niezależnych i niezawinionych nie jest w stanie zrealizować umowy w części 3 niniejszego 

postępowania na warunkach przedstawionych w ofercie. W związku z tym rezygnuje z tego zamówienia i nie będzie 

zawierał z Zamawiającym umowy, co jest rozumiane jako uchylenie się od zawarcia umowy. 

 

W związku z powyższym, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy, w związku z art. 94 ust. 3 ustawy 

Zamawiający zawiadamia, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 

 

W części nr 3 najkorzystniejszą ofertą jest: 
 

Liczba zdobytych punktów w kryterium oceny ofert: 

Oferta nr 1 

ARKANET Wojciech Oleś,  

Stanisław Zygor Sp. J. 

ul. Porcelanowa 19 

40-246 Katowice 

„Cena” – 56,62 punktów 

„Termin uruchomienia usługi” – 40,00 punktów 

Łącznie – 96,62 punktów 

 

Ponadto w przedmiotowym postępowaniu złożono jeszcze cztery oferty, tj.: 

Oferta nr 2 

NTT Poland Sp. z o.o. 

ul. Sienna 73 

00-833 Warszawa 

Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy po 

wyborze najkorzystniejszej oferty 

Oferta nr 3 

IT Solution Factor Sp. z o.o. 

ul. Popularna 4/6 

02-473 Warszawa 

„Cena” – 50,96 punktów 

„Termin uruchomienia usługi” –   8,00 punktów 

Łącznie – 58,96 punktów 

Oferta nr 4 

Spinel Sp. z o.o. 

ul. Podwale 75 

50-449 Wrocław 

„Cena” – 51,52 punktów 

„Termin uruchomienia usługi” – 40,00 punktów 

Łącznie – 91,52 punktów 

Oferta nr 7 

Infonet Projekt S.A. 

ul. Towarowa 2 

43-300 Bielsko-Biała 

„Cena” – 51,32 punktów 

„Termin uruchomienia usługi” – 20,00 punktów 

Łącznie – 71,32 punktów 

 

W przedmiotowym postępowaniu nie złożono więcej ofert, nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie 

odrzucono żadnej oferty.  

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym  

w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy. 
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