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PARK/2-PN/2/4-2020                Katowice, dnia 20.05.2020 r.
                                         
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 
I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH PAKIETÓW 

 Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu nr PARK/2-PN-2/2020 prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę modułu oprogramowania do generowania plików 
HDF5 z radaru MMR-50 i MMR-116, dostawa serwera radaru meteorologicznego  
i komputera do obróbki danych radarowych, dokonano rozstrzygnięcia postępowania w zakresie 
poszczególnych pakietów jak niżej jak niżej: 

 

W niniejszym postępowaniu ofertę wybrano zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 
29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
tj. na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w tej specyfikacji wybrano w poszczególnych 
pakietach ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się 
do przedmiotu zamówienia (tj. której przyznano największą liczbę punktów), natomiast w zakresie 
pakietu nr 3 wybrano jedyną, nie podlegającą odrzuceniu ofertę.  
Nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo adresy wykonawców, jeżeli są miejscami 
wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom 
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację przedstawia tabela jak niżej: 
 
 
Pakiet nr 1 

N
r o

fe
rty

 Wykonawca Liczba punktów 
w kryterium:  

cena 
(waga kryterium: 

60 %) 

Liczba punktów 
w kryterium:  

okres gwarancji 
(waga kryterium: 

20 %) 

 Punktacja 
łączna 

Nazwa (firma) / imię i nazwisko 
siedziba / adres 

  

1 
MicroStep-MIS, spol. s r.o. 

841 04 Bratislava, Cavojskeho 1,  
Republika Słowacka 

60,00 0,00 += 60,00 

 
 

Nr pakietu 

Cena oferty 
brutto w zł 

Wykonawca 

Nazwa (firma) / imię i nazwisko 
siedziba / adres 

2 22 340,49 
Jolanta Olszewska prowadząca działalność gospodarczą 

pod nazwą COMPRO Jolanta Olszewska  
ul. Kotarbińskiego 19, 41-400 Mysłowice 

3 11 327,07 
Jolanta Olszewska prowadząca działalność gospodarczą 

pod nazwą COMPRO Jolanta Olszewska  
ul. Kotarbińskiego 19, 41-400 Mysłowice 
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Pakiet nr 2 

N
r o

fe
rty

 Wykonawca Liczba punktów 
w kryterium:  

cena 
(waga kryterium: 

60 %) 

Liczba punktów 
w kryterium:  

okres gwarancji 
(waga kryterium: 

20 %) 

 Punktacja 
łączna 

Nazwa (firma) / imię i nazwisko 
siedziba / adres 

  

1 
MicroStep-MIS, spol. s r.o. 

841 04 Bratislava, Cavojskeho 1,  
Republika Słowacka 

28,73 40,00 = 68,73 

2 

Jolanta Olszewska prowadząca 
działalność gospodarczą pod 

nazwą COMPRO Jolanta 
Olszewska  

ul. Kotarbińskiego 19,  
41-400 Mysłowice 

60,00 40,00 = 100,00 

 

 
Pakiet nr 3 

N
r o

fe
rty

 Wykonawca Liczba punktów 
w kryterium:  

cena 
(waga kryterium: 

60 %) 

Liczba punktów 
w kryterium:  

okres gwarancji 
(waga kryterium: 

20 %) 

 Punktacja 
łączna 

Nazwa (firma) / imię i nazwisko 
siedziba / adres 

  

2 

Jolanta Olszewska prowadząca 
działalność gospodarczą pod 

nazwą COMPRO Jolanta 
Olszewska  

ul. Kotarbińskiego 19 
41-400 Mysłowice 

60,00 40,00 += 100,00 

 
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że postępowanie w zakresie pakietu nr 1 zostaje 
unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych („Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena 
najkorzystniejszej oferty (…) przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej 
oferty”). W przedmiotowym postępowaniu w zakresie pakietu nr 1 została złożona jedna oferta, której 
cena przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
a kwoty tej zamawiający nie może zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.  
 

Egz.: 
1. strona internetowa 
2. aa. 

                                                                                                                    
 


