
Nr postępowania ZSMI.271.6.27.2014   Lębork, dnia 18.11.2014 r. 
 
 

 

        WSZYSCY WYKONAWCY 
 
 

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu 

komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych dla oświatowych 

jednostek organizacyjnych, dla których powiat lęborski jest organem prowadzącym” 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
 
 

Dziękując za złożenie ofert informuję, że postępowanie, którego część jawna odbyła się dnia 

31.10.2014 r. w sprawie udzielenia zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na : „Dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz 

akcesoriów komputerowych dla oświatowych jednostek organizacyjnych, dla których 

powiat lęborski jest organem prowadzącym” zakończone zostało wyborem  oferty Firmy 

PRZP Systemy Informacyjne  Sp. z o.o. 28-230 Połaniec, ul. Kilińskiego 6                           

fax 15 868 55 91 

dawid.lukaszek@przp.pl  (oferta nr  3)  za cenę netto  266.919,00 zł  + podatek VAT 

7.341,37 zł  = brutto 274.260,37 zł  oraz gwarancją 36/24. 

Uzasadnienie: 
 

1. Zgodnie z ogłoszeniem nr 353774– 2014 z dnia 23.10.2014 r., dnia 31.10.2014 r.               
o godz. 10:45 upłynął termin składania ofert w postępowaniu na „Dostawę sprzętu 
komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych dla oświatowych 
jednostek organizacyjnych, dla których powiat lęborski jest organem prowadzącym”. 

2. Otwarcie ofert odbyło się dnia 31.10.2014 r. o godz. 11:00 w siedzibie 
Zamawiającego. Zgodnie z treścią art. 86, ust. 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, zamawiający podał kwotę brutto 300.000,00 zł i poinformował, że jest              
to kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęło 14 ofert: 
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Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty 

 
 

Lp. 

 
 

Nazwa firmy, adres i siedziba Wykonawcy 
 

 
 

Streszczenie  oceny                 
i porównania złożonych 

ofert 

1. Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-
Handlowo-
Usługowe  
ENTERPRISE 
Zbigniew Wrotniak 
 

42-200 Częstochowa 
ul. Krótka 3 
fax 34 366 59 31 w.102 
lukasz.lizura@enterprise.pl 

Liczba punktów uzyskanych                    
w kryterium CENA –86,53 pkt 
Liczba punktów uzyskanych                    
w kryterium GWARANCJA -           

6,00 pkt 
Łączna liczba punktów 

92,53 pkt 

2. MPC Paweł  
Oleksiewicz 
Sklep 
Komputerowy 

99-300 Kutno ul. 
Podrzeczna 38 
przetarg@mpcnet.pl 
fax 24 2549-964 

Liczba punktów uzyskanych                  
w kryterium CENA –86,87 pkt 
Liczba punktów uzyskanych                  
w kryterium GWARANCJA -   

6,00 pkt 
Łączna liczba punktów 

92,87 pkt 

3. PRZP Systemy 
Informacyjne              
Sp. z o.o. 

28-230 Połaniec,                             
ul. Kilińskiego 6 
fax 15 868 55 91 
dawid.lukaszek@przp.pl 

Liczba punktów uzyskanych                
w kryterium CENA –90,00 pkt 
Liczba punktów uzyskanych                  
w kryterium GWARANCJA -             

5,74 pkt 
Łączna liczba punktów 

95,74 pkt 

4. SANCES  
Poland S.A.  

00-493 Warszawa 
ul. Bolesława Prusa 2 
fax 22 122 09 11 
Krzysztof.wolski@sansec. 
com 

Liczba punktów uzyskanych                    
w kryterium CENA – 80,27 pkt 
Liczba punktów uzyskanych              
w kryterium GWARANCJA -          

6,00 pkt 
Łączna liczba punktów 

86,27 pkt 

5. Przedsiębiorstwo 
Handlowo-
Usługowe JTC 
Jacek Trzeciak 

60-406 Poznań 
ul. Dąbrowskiego 263 
fax 61 843 29 37 
lukasz@jtc.com.pl 

Liczba punktów uzyskanych               
w kryterium CENA – 87,24 pkt 
Liczba punktów uzyskanych               
w kryterium GWARANCJA –                

4,00 pkt 
Łączna liczba punktów 

91,24 pkt 

6. Balta  
Przedsiębiorstwo 
Handlowo-
Usługowe               
Wojciech Stec 

80-257 Gdańsk 
ul. Słowackiego 37k 
fax 58 350 90 20 
Przetargi@balta.pl 

Liczba punktów uzyskanych            
w kryterium CENA – 80,55 pkt 
Liczba punktów uzyskanych                 
w kryterium GWARANCJA –                 

4,00 pkt 
Łączna liczba punktów 

84,55 pkt 

7. CPU ZETO                
Sp. z o.o. 

58-500 Jelenia Góra 
ul. Powstańców 
Wielkopolskich 20 
pbox@cpu-zeto.pl 
fax 75 7526-922 

Liczba punktów uzyskanych                  
w kryterium CENA – 87,26 pkt 
Liczba punktów uzyskanych                    
w kryterium GWARANCJA –                

4,00 pkt 
Łączna liczba punktów 

91,26 pkt 

8. FHU INTERSELL 
Waldemar Płonka 

42-520 Dąbrowa Górnicza 
ul. Armii Krajowej 7c 
fax 32 7202-589 
biuro@intersell.biz 

Liczba punktów uzyskanych                   
w kryterium CENA – 82,48 pkt 
Liczba punktów uzyskanych                     
w kryterium GWARANCJA –                 

4,00 pkt 
Łączna liczba punktów 

86,48 pkt 

mailto:przetarg@mpcnet.pl
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9. YAMO Centrum 
Komputerowe 
YAMO                  
Sp. z o.o. Oddział 
Katowice 
 

40-203 Katowice                        
Al. Roździeńskiego 188 B 
fax 32 2039-820 w.610 
MCJ@YAMO.PL 
 
 

Liczba punktów uzyskanych                    
w kryterium CENA – 87,46 pkt 
Liczba punktów uzyskanych                      
w kryterium GWARANCJA –                

5,74 pkt 
Łączna liczba punktów 

93,20 pkt 

10. Technologie 
Informatyczne               
Sp. z o.o. 

ul. Hanki Ordonówny 19/16 
03-139 Warszawa 
Oddział Elbląg, Serwis 
ul. Strażnicza 1 
82-300 Elbląg 
fax 55 6203-917 
przetargi@techinfo.com.pl 

Liczba punktów uzyskanych                 
w kryterium CENA – 74,33 pkt  
Liczba punktów uzyskanych                    
w kryterium GWARANCJA –                                           

10,00 pkt 
Łączna liczba punktów 

84,33 pkt 

11. MadMax                         
inż. Sebastian 
Malek 

Centrum Handlowe 
Manhatan 
76-200 Słupsk 
ul. Wileńska 39              
Box 40 
biuro@madmax.pl 
 

Liczba punktów uzyskanych                 
w kryterium CENA – 74,53 pkt 
Liczba punktów uzyskanych                  

w kryterium GWARANCJA – 5,74 
pkt 

Łączna liczba punktów 
80,27 pkt 

 

12. DELCOM 2000               
Sp. z o.o. 
Centrum Obsługi 
Informatycznej 
Firm 

84-200 Wejherowo 
ul. I Bryg. Panc. WP 36 
fax 58 5726-081 
handlowy@delkom.pl 

Liczba punktów uzyskanych                
w kryterium CENA – 85,12 pkt 
Liczba punktów uzyskanych                  
w kryterium GWARANCJA –                

4,00 pkt 
Łączna liczba punktów 

89,12 pkt 

13. PPHU „ELDOM”                     
Dorota Pałubicka  

84-300 Lębork                 
ul. Bat. Chłopskich 1A/2 
artur.ciupa@komputronik. 
pl 

Liczba punktów uzyskanych               
w kryterium CENA – 85,62 pkt 
Liczba punktów uzyskanych               
w kryterium GWARANCJA –                

5,74 pkt 
Łączna liczba punktów 

91,36 pkt 

 
Informacja o Wykonawcach wykluczonych z postępowania 

 

 
Lp. 

 
Nazwa firmy, adres i siedziba Wykonawcy 

 

Uzasadnienie faktyczne            
i prawne wykluczenia 

 brak   

 
Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 

 

 
Lp. 

 
Nazwa firmy, adres i siedziba Wykonawcy 

 

Uzasadnienie faktyczne               
i prawne odrzucenia 

1. Integrit S.A. 
 
 

52-407 Wrocław                     
ul. Tyniecka 1 
fax 71 3588-168 
integrit@integrit.pl 

 
Zgodnie z art. 82 ust 3 ustawy Pzp: 
treść oferty musi odpowiadać treści 

specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia* 

*Treść oferty  firmy  Integrit S.A. 52-407 Wrocław , ul. Tyniecka 1fax 71 3588-168 

integrit@integrit.pl   nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Wykonawca do oferty przedłożył na załączniku nr 1  i zaoferował urządzenia komputerowe 

niezgodne z przedmiotem zamówienia, tj. w zestawie komputerowym jest  procesor Intel 

Pentium G3258 , który  nie osiągał wyniku min. 5008 pkt dla testu Passmark CPU Mark               

mailto:artur.ciupa@komputronik
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na podstawie wyników ze strony: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php . Mając na 

uwadze powyższe, na postawie art. 89, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych oferta ww. firmy podlega odrzuceniu. 

I . Wybór najkorzystniejszej oferty : 

W postępowaniu złożono 14 ofert. 13 ofert jest ważnych i nie podlega odrzuceniu.  Kryterium 

oceny ofert była cena i gwarancja. Cena wybranej oferty nie przekracza  kwoty, jaką 

Zamawiający zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zadania. Działając zgodnie z art. 92 

ust. 1. pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że w ww. postępowaniu 

wybrano ofertę nr 3.  Cena wybranej oferty wynosi   netto  266.919,00 zł  + podatek VAT 

7.341,37 zł  = brutto 274.260,37 zł  oraz gwarancja 36/24.                            

 II. Uzasadnienie wyboru :   

Przedstawione dokumenty i oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu 

zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta spełnia wszystkie wymagania 

formalno-prawne określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i na podstawie 

przyjętych kryteriów oceny oferty  otrzymała największą ilość punktów tj. 95,74 (wg kryterium 

ceny - 90,00 pkt i gwarancja – 5,74 pkt) – podstawa prawna : art. 91 ust. 1,2 Ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

III. Zawarcie umowy : 

Działając na podstawie art. 94 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa 

może być zawarta w  terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia                     

o wyborze najkorzystniejszej oferty , jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób 

określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

Jednocześnie informuję, że Zamawiający przewiduje dzień  26.11.2014 r. jako ostateczny 

termin podpisania umowy. 

Wybrany  Wykonawca ma obowiązek skontaktować się z Zespołem Szkół Mechaniczno-

Informatycznych w Lęborku w terminie 5 dni od momentu powiadomienia go o wyborze jego 

oferty i ustaleniu terminu i miejsca podpisania umów, której wzór stanowi Załącznik nr 5                  

do SIWZ oraz dopełnić innych formalności związanych z podpisaniem umów z pozostałymi 

jednostkami. 

Zgodnie z art. 27 ust. 2 Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda niezwłocznego 

potwierdzenia drogą elektroniczną otrzymania niniejszego pisma. 

Data wysłania do Wykonawców informacji o wyborze oferty 18.11.2014 r. 

        Z poważaniem : 

        Dyrektor Szkoły 

        Grzegorz Popin 

 



 


