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Wykonawcy 

 
 

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym pn.: Dostarczenie licencji do rozbudowy Hurtowni Danych UKE oraz 
przeprowadzenie szkoleń – w podziale na dwa zadania częściowe. Sprawa nr 
BA.WZP.26.42.2021. 

 
 
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa nr 4 
„Pomoc Techniczna”, Działanie nr 4.1 „Sprawne zarządzanie i wdrażanie POPC”, 
Poddziałanie nr 4.1.1 „Wsparcie instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu”. 
Projekt nr POPC.04.01.01-00-0041/20 „Rozbudowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. 
Telekomunikacji etap II” dofinansowany ze środków Pomocy Technicznej Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.  
 
Zamawiający – Urząd Komunikacji Elektronicznej, działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
1129), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonym w  trybie podstawowym pn. Dostarczenie licencji do rozbudowy 
Hurtowni Danych UKE oraz przeprowadzenie szkoleń – w podziale na dwa zadania 
częściowe, w zakresie Zadania nr 2 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez 
Wykonawcę:  
Asseco Data Systems S.A. 
ul. Jana z Kolna 11 
80-864 Gdańsk. 
 
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia, w tym w Specyfikacji 

Warszawa, 18 listopada 2021 r. 
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warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) w rozdziale XX, tj. w kryterium „Cena (C)” - 
waga 100 pkt. 
Wybrana oferta otrzymała największą ilość punktów: 100,00 obliczonych zgodnie z zasadami 
i ze wzorami opisanymi w punkcie XX SWZ. 
 
Ponadto jest to jedyna oferta złożona w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego. 
 
Zamawiający działając w oparciu o art. 253 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp zawiadamia, że nie 
odrzucił żadnej oferty. 
 
Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma na adres poczty 
elektronicznej: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl  

Z poważaniem  

Dyrektor Biura 

Administracji 

Dariusz Walaszczyk 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

zamowienia.publiczne@uke.gov.pl

