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ZAWIADOMIENIE   

o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym 
z dn. 09.12.2019 r. na Dostawę stacji roboczych i monitorów dla operatorów e-usług - III 

 
 Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 
Publicznych /Dz. U. z 2019 r. poz. 1843/ Zamawiający informuje, że w oparciu o przeprowadzone 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie 
kryteriami oceny ofert są: „cena” - 60 % ,  „gwarancja i rękojmia monitorów” - 5 %, „wielkość 
matrycy” – 5 %, „wynik testów” – 15 %, „gwarancja- dysk twardy” – 7 % oraz „gwarancja na 
zasilacz” – 8 % za ofertę najkorzystniejszą uznana została oferta, która uzyskała najwyższą sumę 
punktów we wszystkich kryteriach tj. : 
 

G. IT SOLUTIONS Michał Daszkiewicz, Malina 62, 99-300 Kutno - przyznana punktacja za 
„cenę” – 60,00 punktów; przyznana punktacja za „gwarancję i rękojmię monitorów”- 5 
punktów; przyznana punktacja za „wielkość matrycy”- 5 punktów; przyznana punktacja za 
„wynik testów”- 15 punktów; przyznana punktacja za „gwarancję- dysk twardy”- 7 punktów ; 
przyznana punktacja za „gwarancję na zasilacz”- 8  punktów;  punktacja zdobyta we wszystkich 
kryteriach 100,00 punktów 

 

W przedmiotowym postępowaniu oprócz oferty w/w złożono następujące oferty: 

1. WEB-PROFIT Maciej Ku źlik, ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie - przyznana 
punktacja za „cenę” – 54,36 punktów; przyznana punktacja za „gwarancję i rękojmię 
monitorów”- 5 punktów; przyznana punktacja za „wielkość matrycy”- 0 punktów; przyznana 
punktacja za „wynik testów”- 15 punktów; przyznana punktacja za „gwarancję- dysk 
twardy”- 7 punktów ; przyznana punktacja za „gwarancję na zasilacz”- 8  punktów;  
punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 89,36 punktów 

2. NBIT Jarosław Jenczmionka Sp. z o. o., ul. Plebańska 3 lok. 8, 44-100 Gliwice - przyznana 
punktacja za „cenę” – 48,54 punktów; przyznana punktacja za „gwarancję i rękojmię 
monitorów”- 5 punktów; przyznana punktacja za „wielkość matrycy”- 0 punktów; przyznana 
punktacja za „wynik testów”- 15 punktów; przyznana punktacja za „gwarancję- dysk 
twardy”- 7 punktów ; przyznana punktacja za „gwarancję na zasilacz”- 8  punktów;  
punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 83,54 punktów 

3. AF SEKO Sp. z o. o., ul. Bogusławskiego 17, 43-300 Bielsko- Biała – oferta odrzucona 
 

Z postępowania nie wykluczono wykonawców. 
Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. 

 

 
Termin podpisania umowy z wybranym wykonawcą wyznacza się na dzień 04.02.2020r. w siedzibie 
Zamawiającego. 
 

Dziękujemy za udział w postępowaniu 
 

STAROSTA SUSKI 
mgr Józef Bałos 


		2020-01-24T13:03:12+0100




