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Warszawa, 2017-09-20 

WZP.270.107.2017 

2017-12654 

Do wszystkich Wykonawców 

uczestniczących w postępowaniu 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

W CZĘŚCI I i II ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest: Realizacja 

zadania pn. Rozbudowa przestrzeni dyskowej macierzy będących w posiadaniu 

Zamawiającego - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą 

w  Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A”, Część I i II zamówienia. 

 

Na podstawie § 15 pkt 15 załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2017 Dyrektora Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia z dnia 2017-04-28 w sprawie Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, zwane dalej „Zamawiającym” 

informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego składającego się 

z dwóch części, znak sprawy: WZP.270.107.2017, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Część I zamówienia 

W Części I zamówienia dokonano wyboru oferty Wykonawcy Eskom IT Sp. z o.o., ul. Zimna 2 lok. 24, 00-

138 Warszawa, który spełnił warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta spełniła wymogi formalne 

określone przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym. Spółka Eskom IT Sp. z o.o. zaoferowała najniższą 

cenę, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w Części I za realizację całości przedmiotu zamówienia, tj. 

6 850,40 zł brutto.  

Wybór oferty został dokonany zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Części I zamówienia, tj. 

według kryterium „Cena” – waga kryterium - 100%. 

 

Część II zamówienia 

W Części II zamówienia dokonano wyboru oferty Wykonawcy Matic Sp. z o.o., ul. Puławska 300A, 02-819 

Warszawa, który spełnił warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta spełniła wymogi formalne określone 

przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym. Spółka Matic Sp. z o.o. zaoferowała najniższą cenę, spośród 

ofert niepodlegających odrzuceniu w Części II za realizację całości przedmiotu zamówienia, tj. 3 291,66 zł 

brutto.  
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Wybór oferty został dokonany zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Części II zamówienia, tj. 

według kryterium „Cena” – waga kryterium - 100%. 

 

Na podstawie pkt. 24 Zapytania ofertowego, Zamawiający informuje, iż umowy na Realizację zadania pn. 

Rozbudowa przestrzeni dyskowej macierzy będących w posiadaniu Zamawiającego - Centrum 

Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A” 

Część I i II zamówienia” zostaną zawarte w terminie do dnia 2017-09-29. 

wz. Dyrektora 
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

 
(-) Paweł Masiarz 

Zastępca Dyrektora ds. Teleinformatycznych 

 

 

Sporządził: Banaś Tomasz 


