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I. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. 

zm.) – dalej „ustawy”, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

„Elektroniczne zarządzanie dokumentacją – zakup macierzy dyskowej” przeprowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego wybrana została najkorzystniejsza oferta. Ogłoszenie o zamówieniu 

zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 525062-N-2017, data 

zamieszczenia: 05.06.2017 r. oraz  na stronie internetowej – www.cem.edu.pl/bip/. 

 

Nomenklatura 

 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Główny przedmiot 30233141-1 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 

Dodatkowe przedmioty 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

 

Liczba złożonych ofert    - 1 

Oferta z najniższą ceną za urządzenie  - 164 820,00 zł 

Oferta z najwyższą ceną za urządzenie  - 164 820,00 zł 

Oferta z najkrótszym okresem gwarancji - 36 miesiące 

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji - 36 miesiące    

  
Nazwa wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą: 

OFERTA NR 1 

ONE SYSTEM Sp. z o.o. 

ul. Wspólna 47/49 

00-648 Warszawa 

 

Cena za urządzenia – 164 820,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia zł i 

00/100) 

Gwarancja urządzenia – 36 miesiące   

   

 

Punktacja przyznana najkorzystniejszej ofercie: 

 

Lp. Kryterium Waga kryterium Punktacja 

1. Cena urządzenia 60% 60,00 

2. Gwarancja urządzenia 40% 40,00  

Łączna punktacja oferty 100,00 

 

 

UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
Zamawiający uznał za najkorzystniejszą Ofertę Nr 1: ONE SYSTEM Sp. z o.o. ul. Wspólna 47/49 00-

648 Warszawa, która otrzymała największą liczbę punktów, tj. 100,00 pkt, obliczoną zgodnie ze 

wzorami określonymi w ROZDZIALE XIII ust. 3 SIWZ.  

 

        

        

http://www.cem.edu.pl/


II. ZAWIADOMIENIE O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY  

ODRZUCENO Z POSTĘPOWANIA 

 
Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3) ustawy 

informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Elektroniczne zarządzanie 

dokumentacją – zakup macierzy dyskowej” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

nie odrzucono żadnej oferty.  

 

III. ZAWIADOMIENIE O TERMINIE PO UPŁYWIE, KTÓREGO MOŻE 

ZOSTAĆ ZAWARTA UMOWA 

 
Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych działając na podstawie art. 92 ust. 2 pkt. 1) lit. a) ustawy 

informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Elektroniczne zarządzania 

dokumentacją – zakup macierzy dyskowej” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego po 

przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty i nie później niż przed upływem 

terminu związania ofertą.   

 

 

prof. dr hab. n. med. Mariusz Klencki 

        Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych 
 

 

 

 

 

 


