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Warszawa, dnia 16 września 2021 r. 

 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.  „Rozbudowa zasobów obliczeniowych o systemy obliczeń, przetwarzania 
baz danych i składowania/prezentacji wyników w ramach projektu POL-OPENSCREEN (Polska 
Platforma Infrastruktury Skriningowej dla Chemii Biologicznej” o wartości przekraczającej progi 
unijne, numer postępowania: RZO PNU 06 21, dalej jako: „Postępowanie” 
 
 
Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 j.t.), dalej jako: „PZP”, Zamawiający informuje, że w wyniku 
przeprowadzonego Postępowania i dokonanej oceny ofert, za najkorzystniejszą została uznana oferta 
złożona przez Wykonawcę: 
 
Wasko S.A., ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice 

 
za cenę: 

 
cena brutto: 3 269 463,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta 
sześćdziesiąt trzy złote zero groszy) w tym: 
wynagrodzenie (brutto) za zamówienie podstawowe: 2 820 513,00 zł 
wynagrodzenie (brutto) za prawo opcji: 448 950,00 zł 

 
Oferta żadnego z Wykonawców nie podlegała odrzuceniu. 
 
Uzasadnienie faktyczne:  
 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji warunków zamówienia 
dla Postępowania, dalej: „SWZ”. Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu. Oferta Wykonawcy została 
oceniona jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Oferta złożona 
przez Wykonawcę była jedyną ofertą złożoną w toku Postępowania. 
 
Uzasadnienie prawne:  
 
Stosownie do treści art. 239 ust. 1 PZP, Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na 
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W świetle oceny tych 
kryteriów Zamawiający uznał, że oferta Wykonawcy jest ofertą najkorzystniejszą. Szczegółowe 
wyliczenia Zamawiający opisał w tabeli poniżej. 
 
Dokonując oceny na podstawie art. 239 ust. 1 PZP, w oparciu o określone w SWZ kryteria oceny ofert, 
Zamawiający przyznał Wykonawcom następującą liczbę punktów: 
 

1. Wasko S.A., ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice – 100 punktów. 
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Lp. 
Nazwa i siedziba 

Wykonawcy 
Adres 

Wykonawcy 

Zaoferow
ana cena 

brutto 

Liczba 
punktów 

przyznanych 
Wykonawcy 
w kryterium 
„Cena” (Pc x 

Wc) 

Zaoferowana 
wysokość 

serwerów w [U] 

Liczba punktów 
przyznanych Wykonawcy 
w kryterium „Wysokość” 

(Pw x Ww) 

Zadeklarowana 
możliwość utworzenia 

partycji w pamięci 
cache oferowanej 

macierzy 

Liczba punktów 
przyznanych Wykonawcy 
w kryterium „Cache” (Pp 

x Wp) 

Łączna liczba 
przyznanych 

punktów 

1. 
Wasko S.A. 
 z siedzibą w 

Gliwicach 

ul. 
Berbeckiego 

6, 44-100 
Gliwice 

3 269 
463,00 

zł 
60 

Serwery CPU 
– 1U 

Serwery 
GPGPU typu 1 

i 2 – 2U 
Serwer 

metadanych – 
1U 

20 
Minimum 16 partycji 

w pamięci cache 
20 100 

 
 


