Kraków, w dniu określonym w podpisie elektronicznym
IT-03-2.271.8.2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup subskrypcji Windows Enterprise i narzędzi do
zarządzania bezpieczeństwem”.

W imieniu Zamawiającego, Gminy Miejskiej Kraków - Urzędu Miasta Krakowa, działając na podstawie art. 253 ust. 2
ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), informuję, że
w przedmiotowym postępowaniu, za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:
Integrated Solutions Sp. z o.o., ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa z łączną ceną za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości
6 513 369,96 złotych brutto (po poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej z pierwotnie podanej ceny 6 513 369,97 zł brutto),
w tym stawka podatku VAT 23%, w tym roczne wynagrodzenie w wysokości 2 171 123,32 złotych brutto, w tym stawka podatku
VAT 23%.
Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108
ust. 1 ustawy, a także na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady
(UE) nr 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 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).
Informacje o Wykonawcach, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert znajdują się
poniżej:

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Integrated Solutions sp. z o.o.
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa
Regon: 142924560
APN Promise S.A.
ul. Domaniewska 44a
02-672, Warszawa
Regon: 012521511
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Liczba
przyznanych pkt
w kryterium
cena (P) – waga
kryterium 100%

100 pkt

99,96 pkt

