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INFORMACJA 

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY 

 
Na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje następujące informacje: 

NAZWA  POSTĘPOWANIA: 

Utrzymanie środowiska pracy grupowej w NIK – Zapewnienie subskrypcji Microsoft Office 365 E1 i E5. 

NAZWA  I  ADRES  WYKONAWCY,  KTÓREGO  OFERTĘ  WYBRANO  JAKO  NAJKORZYSTNIEJSZĄ: 

Crayon Poland Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa. 

UZASADNIENIE  FAKTYCZNE  I  PRAWNE  WYBORU  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY:  

Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy, Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę (oferta nr 2), która została 
sklasyfikowana na pierwszym (1) miejscu w oparciu o jedyne kryterium oceny ofert określone w Specyfikacji 
Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, tj. „Cena ofertowa”. 

POZOSTALI  WYKONAWCY,  KTÓRZY  ZŁOŻYLI  OFERTY 

 Wykonawca A.P.N. Promise S. A., ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa – oferta nr 1 została 
sklasyfikowana na trzecim (3) miejscu w oparciu o jedyne kryterium oceny ofert określone w SWZ, 
tj. „Cena ofertowa”, 

 Wykonawca Operator Chmury Krajowej Sp. z o.o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa – oferta nr 3 
została sklasyfikowana na piątym (5) miejscu w oparciu o jedyne kryterium oceny ofert określone 
w SWZ, tj. „Cena ofertowa”, 

 Wykonawca ISCG Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa – oferta nr 4 została 
sklasyfikowana na czwartym (4) miejscu w oparciu o jedyne kryterium oceny ofert określone w SWZ, 
tj. „Cena ofertowa”, 

 Wykonawca Integrated Solutions Sp. z o.o., ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa – oferta nr 5 została 
sklasyfikowana na drugim (2) miejscu w oparciu o jedyne kryterium oceny ofert określone w SWZ, 
tj. „Cena ofertowa”, 

 Wykonawca COMPAREX Poland Sp. z o.o., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa – oferta nr 6 
została sklasyfikowana na szóstym (6) miejscu w oparciu o jedyne kryterium oceny ofert określone 
w SWZ, tj. „Cena ofertowa”. 
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