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Warszawa, 21 grudnia 2022 r.
DAZ.262.48.2022

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju, zwane dalej „Zamawiającym”, prowadzące postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Dostawa licencji brokera 
zabezpieczeń dostępu do aplikacji w chmurze”, nr postępowania 45/22/PN, niniejszym 
przekazuje informację o wyniku postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego.

1. Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

 IT Systems and Solutions Sp. z o.o., ul. Syta 68A, 02-993 Warszawa, (oferta nr 1).

Punktacja przyznana ofercie niepodlegającej odrzuceniu przedstawia się następująco:

Nr 
oferty

Nazwa wykonawcy Cena

Liczba 
punktów  

w kryterium 
„cena”

Termin 
dostawy 
licencji

Liczba 
punktów  

w kryterium 
„termin 

dostawy 
licencji”

RAZEM

1
IT Systems and 
Solutions Sp. z o.o.
ul. Syta 68A
02-993 Warszawa

netto: 740 000,00 zł
brutto: 910 200,00 zł

80,00
3 dni 

kalendarzowe
20,00 100,00

2. Zamawiający, na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy Pzp dokonał wyboru najkorzystniejszej 
oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale XIII SWZ. Uwzględniając 
przyznaną punktację jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 1, która nie podlega 
odrzuceniu i uzyskała najwyższą liczbę punktów, złożona przez Wykonawcę ubiegającego 
się o udzielenie zamówienia, tj.:

IT Systems and Solutions Sp. z o.o., ul. Syta 68A, 02-993 Warszawa, 

który zaoferował realizację zamówienia w następujących cenach:

Cena: netto – 740 000,00 złotych;    brutto – 910 200,00 złotych

Termin dostawy licencji: 3 dni kalendarzowe

Uzasadnienie wyboru: 

Cena =  80 % i Termin dostawy licencji = 20%

Wykonawca uzyskał najwyższą punktację = 100,00 pkt
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3. Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty. 

4. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 264 ust. 2 Pzp, przed upływem 10 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, może zostać zawarta 
umowa w sprawie udzielenia zamówienia z Wykonawcą wskazanym pkt. 2.

Grzegorz Mroczek

Dyrektor Działu Bezpieczeństwa
i Ochrony Informacji

/podpisano elektronicznie/
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