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                                                                                                  Wszyscy uczestnicy postępowania 
                 

Nr sprawy ZP/10/2022                                                                                 

Przedmiot postępowania:  
DOSTAWA OPROGRAMOWANIA ORAZ USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH PODNOSZĄCYCH POZIOM 
CYBERBEZPIECZEŃSWTA SYSTEMÓW IT DO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO KLINICZNEGO SZPITALA 
OKULISTYCZNEGO W WARSZAWIE W RAMACH UMOWY O FIINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW 
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W CELU PODNIESIENIA POZIOMU 
BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH ŚWIADCZENIODAWCÓW 
 
 

ZAWIADOMIENIE  
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  

- w zakresie pakietu nr 1 

                Zamawiający tj. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, działając na podstawie 

art. 253 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., 

poz.1710 ze zm.) informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez 

negocjacji (art. 275 pkt.1 ustawy Pzp), za najkorzystniejszą uznana została oferta n/wym. Wykonawcy: 

CEZAR Sp. z o. o.  
01-904 Warszawa, ul. Aspekt 42 

  

Uzasadnienie wyboru –– jest to oferta, która spełnia wszystkie wymogi ustawy – Prawo zamówień 
publicznych, wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), opisie przedmiotu 

zamówienia (OPZ) a także uzyskała najkorzystniejszą ilość punktów w ramach kryterium „cena” w 
zakresie pakietu nr 1. 

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: 

Nr 
oferty 

 
Wykonawca 

Liczba pkt w 
kryterium “cena” 

Łączna ilość pkt. 

 
pakiet nr 1  -dostawa licencji i oprogramowania wraz z wdrożeniem 

1 
CEZAR Sp. z o. o.  
01-904 Warszawa, ul. Aspekt 42 

 
100,00 100,00 

 
 

Informacja o terminie zawarcia umowy. 

     Zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiera umowę w sprawie 

przedmiotowego zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej. Jednocześnie, zgodnie z art. 308 ust.3 pkt.1 lit. a), jeżeli w 

http://www.spkso.waw.pl/
mailto:klinika@spkso.waw.pl


 
 

postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji złożono 

tylko jedną ofertę, Zamawiający może zawrzeć umowę bez zachowania w/w terminu. 
     W tej sytuacji termin zawarcia umowy ustala się na dzień 31.10.2022 r. 

 

UWAGA - O sposobie rozstrzygnięcia postępowania w zakresie  pakietów nr 2 i 3 Zamawiający 

poinformuje w odrębnym zawiadomieniu. 

 

 

                                                                                     Przewodniczący Komisji Przetargowej 
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