
Akademia Muzyczna 
im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie 
31- 027 Kraków, ul. św. Tomasza 43 
NIP 675-00-07-587, REGON 000275719 
                                                                   Kraków, dn. 24.05.2022 r. 
Nr sprawy: ZP/008/2022 
    

                      Do wszystkich zainteresowanych  
 https://platformazakupowa.pl/pn/amuz_krakow  

 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę różnego sprzętu komputerowego dla potrzeb 
Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie – nr sprawy ZP/008/2022 prowadzonego                     
w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 Pzp) przez Akademię Muzyczną im. Krzysztofa Pendereckiego                                    
w Krakowie 

 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 1, 2 i 3 zamówienia  

Zamawiający - Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie działając na podstawie                       
art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. 
zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  
dostawę różnego sprzętu komputerowego dla potrzeb Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego                       
w Krakowie - o nr zamówienia (nadanym przez Zamawiającego) ZP/008/2022:                                     

w zakresie części nr 1 zamówienia (dostawa dwóch serwerów) za najkorzystniejszą została uznana oferta 
złożona przez Wykonawcę: 
 
PROGRESS Systemy Komputerowe Sp. z o.o., al. Mickiewicza nr 27, 31-120 Kraków 
 
Uzasadnienie wyboru: oferta Wykonawcy jest ofertą najkorzystniejszą, w kryteriach oceny ofert uzyskała 
najwyższą łączną punktację (100 pkt.), jest prawidłowa, spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego 
opisane w SWZ, a Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. 
 
Streszczenie oceny i porównanie ofert przedstawia się następująco: 

Nr 
ofert

y 

Nazwa/ adres Wykonawcy Cena brutto 
oferty (w zł)  

Punktacja 
 w kryterium 
Cena oferty 
brutto [C]- 

waga 100 % 
 

Łączna 
punktacja                  

w kryteriach 
oceny ofert 

1 PROGRESS Systemy Komputerowe Sp. z o.o. 
al. Mickiewicza nr 27, 31-120 Kraków 
 

 
101 229,00 zł 

 
100 pkt.  

 
100 pkt.  

 
 
w zakresie części nr 2 zamówienia (dostawa sześciu komputerów przenośnych rożnych typów, jednego 
monitora, jednego skanera, dwóch drukarek różnego typu) za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona 
przez Wykonawcę: 
 
PROGRESS Systemy Komputerowe Sp. z o.o., al. Mickiewicza nr 27, 31-120 Kraków 
 
Uzasadnienie wyboru: oferta Wykonawcy jest ofertą najkorzystniejszą, w kryteriach oceny ofert uzyskała 
najwyższą łączną punktację (100 pkt.), jest prawidłowa, spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego 
opisane w SWZ, a Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.  
 
Streszczenie oceny i porównanie ofert przedstawia się następująco: 

Nr 
ofert

y 

Nazwa/ adres Wykonawcy Cena brutto 
oferty (w zł)  

Punktacja 
 w kryterium 
Cena oferty 

brutto [C]- waga 
100 % 

 

Łączna 
punktacja                  

w kryteriach 
oceny ofert 

1 PROGRESS Systemy Komputerowe Sp. z o.o. 
al. Mickiewicza nr 27, 31-120 Kraków 
 

 
33 702,00 zł 

 
100 pkt.  

 
100 pkt.  

2 CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.  
ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom 
 

 
36 887,70 zł 
 

 
Oferta nie podlega ocenie  



 
 
 

 
w zakresie części nr 3 zamówienia (dostawa jednego stanowiska komputerowego dla osób                                          
z niepełnosprawnościami: komputer stacjonarny typu aio wraz z oprogramowaniem i specjalistyczną klawiaturą) 
za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Wykonawcę: 
 
PROGRESS Systemy Komputerowe Sp. z o.o., al. Mickiewicza nr 27, 31-120 Kraków 
 
Uzasadnienie wyboru: oferta Wykonawcy jest ofertą najkorzystniejszą, w kryteriach oceny ofert uzyskała 
najwyższą łączną punktację (100 pkt.), jest prawidłowa, spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego 
opisane w SWZ, a Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. 
 
Streszczenie oceny i porównanie ofert przedstawia się następująco: 

Nr 
ofert

y 

Nazwa/ adres Wykonawcy Cena brutto 
oferty (w zł)  

Punktacja 
 w kryterium 
Cena oferty 
brutto [C]- 

waga 100 % 
 

Łączna 
punktacja                  

w kryteriach 
oceny ofert 

1 PROGRESS Systemy Komputerowe Sp. z o.o. 
al. Mickiewicza nr 27, 31-120 Kraków 
 

 
10 000,00 zł 
 

 
100 pkt.  

 
100 pkt.  

 
 

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu mają zastosowanie przepisy art. 7 ust. 1 pkt 1-3 
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835). Weryfikacja 
Wykonawców została przeprowadzona przez Zamawiającego zgodnie z celem tych przepisów prawa, 
adekwatnymi, dostępnymi metodami (badanie oświadczeń Wykonawców złożonych na okoliczność 
niepodlegania wykluczeniu oraz dalsze samodzielne badanie przez Zamawiającego danych podmiotów 
uczestniczących w postępowaniem z wykorzystaniem wykazów i list osób i podmiotów objętych sankcjami*                      
i ogólnodostępnych rejestrów), w wyniku czego względem uczestników niniejszego postępowania nie stwierdza 
się okoliczności stanowiących o wykluczeniu z postępowania na mocy wyżej przywołanych przepisów 
sankcyjnych. 
 
Zgodnie z dyspozycją art. 253 ust. 2 ustawy Pzp niniejsza informacja zostaje udostępniona na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/amuz_krakow 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Wykazy i listy osób i podmiotów, wobec których są stosowane środki sankcyjne w postaci zakazu udziału w zamówieniach 
publicznych i koncesjach: 
1) wykaz określony w ROZPORZĄDZENIU RADY (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków 
ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi  Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi 
2) wykaz określony w ROZPORZĄDZENIU RADY (UE) NR 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków 
ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub 
im zagrażających  
3) lista osób i podmiotów objętych sankcjami, prowadzona przez ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP 


