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 Dziekan   

 

         L. dz. WETI/1810/2019                                                                                                 Gdańsk, dnia 21.05.2019 r. 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Odnowienie subskrypcji uaktualnień licencji oprogramowania do obliczeń numerycznych wraz z niezbędnymi 
modułami dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej”, nr postępowania 
CRZP/115/009/D/19, ZP/34/WETI/19 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części I, II i III 

 

Część I - Odnowienie subskrypcji uaktualnień licencji głównej nr 31140368 wraz z niezbędnymi modułami dla 

KSEM 

Działając na podstawie przepisów art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej “ustawą Pzp”, zamawiający – Politechnika Gdańska Wydział 
Elektroniki, Telekomunikacji I Informatyki informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: 
 
Oprogramowanie Naukowo-Techniczne Spółka z o.o. Sp. k. 
ul. Pod Fortem 19, 31-302 Kraków  
 
Oferta otrzymała łącznie 100,00 pkt, w tym: 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium “Cena brutto przedmiotu zamówienia” – 60,00 pkt 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium “Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia” – 40,00 pkt 
 
W postępowaniu została złożona tylko jedna oferta. 
 
Uzasadnienie wybory najkorzystniejszej oferty: Wykonawca Oprogramowanie Naukowo-Techniczne Spółka z o.o. 
Sp. k. z siedzibą w Krakowie, złożył najkorzystniejszą ofertę w rozumieniu art. 2 ust. 5 lit. a) ustawy Pzp oraz w 
związku z art. 91 ustawy Pzp. Ponadto nie podlega wykluczeniu z postępowania, złożona przez niego oferta nie 
podlega odrzuceniu. 

 

Część II - Odnowienie subskrypcji uaktualnień licencji nr 40467509 wraz z niezbędnymi modułami dla KSTI 

Działając na podstawie przepisów art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej “ustawą Pzp”, zamawiający – Politechnika Gdańska Wydział 
Elektroniki, Telekomunikacji I Informatyki informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: 
 
Oprogramowanie Naukowo-Techniczne Spółka z o.o. Sp. k. 
ul. Pod Fortem 19, 31-302 Kraków  



 

 
 

 
Oferta otrzymała łącznie 100,00 pkt, w tym: 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium “Cena brutto przedmiotu zamówienia” – 60,00 pkt 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium “Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia” – 40,00 pkt 
 
W postępowaniu została złożona tylko jedna oferta. 
 
Uzasadnienie wybory najkorzystniejszej oferty: Wykonawca Oprogramowanie Naukowo-Techniczne Spółka z o.o. 
Sp. k. z siedzibą w Krakowie, złożył najkorzystniejszą ofertę w rozumieniu art. 2 ust. 5 lit. a) ustawy Pzp oraz w 
związku z art. 91 ustawy Pzp. Ponadto nie podlega wykluczeniu z postępowania, złożona przez niego oferta nie 
podlega odrzuceniu. 
 

Część III - Odnowienie subskrypcji uaktualnień licencji nr 1094573 wraz z niezbędnymi modułami dla KIMIA 

Działając na podstawie przepisów art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej “ustawą Pzp”, zamawiający – Politechnika Gdańska Wydział 
Elektroniki, Telekomunikacji I Informatyki informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: 
 
Oprogramowanie Naukowo-Techniczne Spółka z o.o. Sp. k. 
ul. Pod Fortem 19, 31-302 Kraków  
 
Oferta otrzymała łącznie 100,00 pkt, w tym: 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium “Cena brutto przedmiotu zamówienia” – 60,00 pkt 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium “Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia” – 40,00 pkt 
 
W postępowaniu została złożona tylko jedna oferta. 
 
Uzasadnienie wybory najkorzystniejszej oferty: Wykonawca Oprogramowanie Naukowo-Techniczne Spółka z o.o. 
Sp. k. z siedzibą w Krakowie, złożył najkorzystniejszą ofertę w rozumieniu art. 2 ust. 5 lit. a) ustawy Pzp oraz w 
związku z art. 91 ustawy Pzp. Ponadto nie podlega wykluczeniu z postępowania, złożona przez niego oferta nie 
podlega odrzuceniu. 
 

 

                                                                                                                         W imieniu Zamawiającego: 

 

 


