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D/17/2020        Opole, 13.07.2020 r.  

L.dz. DZP: 626/2020                                          

Do: 

Uczestnicy postępowania  

o udzielenie zamówienia  

publicznego 

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 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.: „Zakup licencji na 

oprogramowanie na potrzeby różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego”, część nr 1: Zakup licencji na 

oprogramowanie Adobe, część nr 2: Zakup licencji na oprogramowanie Ontrack EasyRecovery Professional, 

 część nr 3: Zakup wsparcia technicznego do oprogramowania Royal TSX for Mac OS, część nr 4: Zakup licencji 

wieczystej na system operacyjny Microsoft Windows 10, część nr 5: Zakup licencji wieczystej na oprogramowanie 

Abbyy FineReader 15 Standard. 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy, Zamawiający zawiadamia, że po dokonaniu oceny ofert  

na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokonano 

wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

W części nr 1 najkorzystniejszą ofertą jest: 
 

Liczba zdobytych punktów w kryterium oceny ofert: 

Oferta 

nr 4 

Cortland Sp. z o.o. 

ul. Zgoda 38 

60-122 Poznań 

„Cena” – 60,00  punktów 

„Termin wykonania przedmiotu zamówienia” – 40,00  punktów 

Łącznie – 100,00 punktów 

 

W przedmiotowym postępowaniu w części nr 1 złożono jeszcze trzy oferty, tj.: 

Oferta 

nr 1 

RESTOR P. Anton, A. Czapski, 

T. Rostropowicz Sp. J. 

ul. Dworkowa 2/107a 

00-784 Warszawa 

„Cena” – 53,99  punktów 

„Termin wykonania przedmiotu zamówienia” – 40,00  punktów 

Łącznie – 93,99 punktów 

Oferta 

nr 2 

Compro Jolanta Olszewska 

ul. Kotarbińskiego 19 

41-400 Mysłowice 

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy, tj.: 

zawierała rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do 

przedmiotu zamówienia. 

Oferta 

nr 3 

Towarzystwo Handlowe 

ALPLAST Sp. z o.o. Sp. K. 

ul. Śliwkowa 1 

78-100 Niekanin 

„Cena” – 53,31  punktów 

„Termin wykonania przedmiotu zamówienia” – 40,00  punktów 

Łącznie – 93,31 punktów 

 

W przedmiotowym postępowaniu w części nr 1 nie złożono więcej ofert, nie wykluczono żadnego 

Wykonawcy i nie odrzucono więcej ofert.  

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym  

w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

 

W części nr 2 najkorzystniejszą ofertą jest: 
 

Liczba zdobytych punktów w kryterium oceny ofert: 

Oferta 

nr 1 

RESTOR P. Anton, A. Czapski, 

T. Rostropowicz Sp. J. 

ul. Dworkowa 2/107a 

00-784 Warszawa 

„Cena” – 60,00  punktów 

„Termin wykonania przedmiotu zamówienia” – 20,00  punktów 

Łącznie – 80,00 punktów 

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

Pl. Kopernika 11A, 45–040 Opole 
tel. +48 77 541 59 77 
fax +48 77 541 60 26 
zamowienia@uni.opole.pl 
www.zamowienia.uni.opole.pl 
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Ponadto w przedmiotowym postępowaniu w części nr 2 złożono jeszcze jedną ofertę, tj.: 

Oferta 

nr 2 

Compro Jolanta Olszewska 

ul. Kotarbińskiego 19 

41-400 Mysłowice 

„Cena” – 39,16  punktów 

„Termin wykonania przedmiotu zamówienia” – 40,00  punktów 

Łącznie – 79,16 punktów 
 

W przedmiotowym postępowaniu w części nr 2 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. 

    

W części nr 3 najkorzystniejszą ofertą jest: 
 

Liczba zdobytych punktów w kryterium oceny ofert: 

Oferta 

nr 1 

RESTOR P. Anton, A. Czapski, 

T. Rostropowicz Sp. J. 

ul. Dworkowa 2/107a 

00-784 Warszawa 

„Cena” – 60,00  punktów 

„Termin wykonania przedmiotu zamówienia” – 40,00  punktów 

Łącznie – 100,00 punktów 

 

Ponadto w przedmiotowym postępowaniu złożono jeszcze jedną ofertę, tj.: 

Oferta 

nr 2 

Compro Jolanta Olszewska 

ul. Kotarbińskiego 19 

41-400 Mysłowice 

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy, tj.: 

zawierała rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do 

przedmiotu zamówienia. 
 

W przedmiotowym postępowaniu w części nr 3 nie złożono więcej ofert, nie wykluczono żadnego 

Wykonawcy i nie odrzucono więcej ofert.  

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym  

w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

 

W części nr 4 najkorzystniejszą ofertą jest: 
 

Liczba zdobytych punktów w kryterium oceny ofert: 

Oferta 

nr 3 

Towarzystwo Handlowe 

ALPLAST Sp. z o.o. Sp. K. 

ul. Śliwkowa 1 

78-100 Niekanin 

„Cena” – 60,00  punktów 

„Termin wykonania przedmiotu zamówienia” – 40,00  punktów 

Łącznie – 100,00 punktów 

 

W przedmiotowym postępowaniu w części nr 4 złożono jeszcze dwie oferty, tj.: 

Oferta 

nr 1 

RESTOR P. Anton, A. Czapski, 

T. Rostropowicz Sp. J. 

ul. Dworkowa 2/107a 

00-784 Warszawa 

„Cena” – 57,36  punktów 

„Termin wykonania przedmiotu zamówienia” – 20,00  punktów 

Łącznie – 77,36 punktów 

Oferta 

nr 2 

Compro Jolanta Olszewska 

ul. Kotarbińskiego 19 

41-400 Mysłowice 

„Cena” – 59,22  punktów 

„Termin wykonania przedmiotu zamówienia” – 40,00  punktów 

Łącznie – 99,22 punktów 

 

W przedmiotowym postępowaniu w części nr 4 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. 

 

W części nr 5 najkorzystniejszą ofertą jest: 
 

Liczba zdobytych punktów w kryterium oceny ofert: 

Oferta 

nr 1 

RESTOR P. Anton, A. Czapski, 

T. Rostropowicz Sp. J. 

ul. Dworkowa 2/107a 

00-784 Warszawa 

„Cena” – 60,40  punktów 

„Termin wykonania przedmiotu zamówienia” – 40,00  punktów 

Łącznie – 100,00 punktów 
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W przedmiotowym postępowaniu w części nr 5 złożono jeszcze dwie oferty, tj.: 

Oferta 

nr 2 

Compro Jolanta Olszewska 

ul. Kotarbińskiego 19 

41-400 Mysłowice 

„Cena” – 42,00  punktów 

„Termin wykonania przedmiotu zamówienia” – 40,00  punktów 

Łącznie – 82,00 punktów 

Oferta 

nr 3 

Towarzystwo Handlowe 

ALPLAST Sp. z o.o. Sp. K. 

ul. Śliwkowa 1 

78-100 Niekanin 

„Cena” – 41,66  punktów 

„Termin wykonania przedmiotu zamówienia” – 40,00  punktów 

Łącznie – 81,66 punktów 

 

W przedmiotowym postępowaniu w części nr 5 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. 

 

 

KANCLERZ 

 

 

   mgr Zbigniew Budziszewski 


