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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 18/ZK/U E/2018, którego 

przedmiotem jest zakup licencji w ramach projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych 

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta" 

w następujących zakresach:

Część I
Licencja VMware vSphere Essentials Plus (wsparcie technicznie na poziomie podstawowym na 1 rok, 
zestaw obejmujący 6 licencji vSphere Essentials Plus na 3 serwery z maksymalnie 2 procesorami na 
serwer i 1 licencję vCenter Server Essentials) - lszt.
Część II
Licencja MS Exchange 2016 std CAL (wraz z software assurance) -100 szt.

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Kwoty jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie poszczególnych części 

zamówienia:

>  Część 1:17 179,71 zł.

>  Część II: 38 242,62 zł.

2. Do dnia 07.06.2018 roku do godz. 10°° w związku z ogłoszonym w dniu 22.05.2018r. na 

stronie podmiotowej Zamawiającego oraz w bazie konkurencyjności (nr ogłoszenia: 

1113152.) zaproszeniem do składania ofert, na poszczególne części zamówienia wpłynęły 

następujące oferty:

Cześć I Licencja VMware vSphere Essentials Plus (wsparcie technicznie na poziomie 

podstawowym na 1 rok, zestaw obejmujący 6 licencji vSphere Essentials Plus na 3 

serwery z maksymalnie 2 procesorami na serwer i 1 licencję vCenter Server 

Essentials) - lszt.



Zapytanie ofertowe z dnia 22 maja 2018r. w części I nie zostało rozstrzygnięte ze względu na to, że 

złożone oferty przekroczyły wartość środków finansowych przewidzianych na realizację zadania.

Cześć II Licencja MS Exchange 2016 std CAL (wraz z software assurance) -100 szt.

Numer
oferty Nazwa Wykonawcy

Cena Brutto Pkt.

1/1 „System  D ata”, ul Sienkiew icza 4 2 ,39 -300  
M ielec

Z ło żo n a  o fe rta  p rze k ro czy ła  w a rto ść  śro d k ó w  
fin a n so w y ch  p rze w id z ia n y ch  na re a liza c ję  za d a n ia .

1/2 „APN Promise S.A.,", ul. Domaniewska 44a, 02-672 
Warszawa 36 197,67 zł. 100 pkt.

1/3 Jakub Hryciuk Onex Group, ul. Aleja NNP 34,42-200 
Częstochowa 36 775,00 99 pkt.

1/4 Rynek 13, Dorota Krzysiek, Jacek Piasecki sp. jawna, 
ul. PI. G. J. Bema 2/9, 50-265 Wrocław

Z ło żo n a  o fe rta  p rze k ro czy ła  w a rto ść  śro d k ó w  
fin a n so w y ch  p rze w id z ia n y ch  na re a liza c ję  za d a n ia .

3. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru.

Po dokonaniu oceny ofert i sprawdzeniu warunków udziału w postępowaniu Zamawiający postanowił

wybrać następującego oferenta do realizacji części zamówienia:

Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa Wykonawcy
Brutto Pkt.

Część II. Licencja MS Exchange
2016 std CAL (wraz z software 
assurance) -100 szt. „APN Promise S.A.,", ul. 

Domaniewska 44a, 02-672
Warszawa

Cz. 11-36 197,67 zl. 100
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