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          Sucha Beskidzka 05.07.2021r.  

WZ. 272.7.2021.w.si  
Uczestnicy postępowania  

Nr WZ.272.7.2021 
 

ZAWIADOMIENIE  

o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu ofert  w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  bez negocjacji tj. na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych na „Zakup nowego sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego 
pn.”Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” 

 

I. Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 
2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający informuje, że w oparciu o przeprowadzone postępowanie w 
trybie podstawowym  na podstawie art. 275 pkt 1, gdzie kryteriami oceny ofert są: cena- 60 %, pamięć 
RAM - 20 %, wielkość przekątnej ekranu- 20 %,  za ofertę najkorzystniejszą uznana została oferta FHU 
Horyzont Krzysztof Lech, ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice - przyznana punktacja za cenę-  60 
punktów; przyznana punktacja za pamięć RAM- 20 punktów; przyznana punktacja za wielkość 
przekątnej ekranu- 20 punktów; łączna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 100 punktów. 

 

W/w Wykonawca złożył niepodlegającą odrzuceniu ofertę, która spełnia wymagania Zamawiającego 
określone w SWZ. Oferta Wykonawcy uzyskała 100 punktów, tj. najwyższą liczbę punktów w ramach 
kryteriów oceny ofert spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu w postępowaniu. 
Wykonawca wykazał  brak podstaw do wykluczenia z postępowania. 

  

Nazwy i siedziby pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu oraz punktacja 
przyznana ofertom zgodnie z zapisami SWZ: 

1. KOMBIT PLUS Sp. z o. o. sp. k. , ul. Migdałowa 60, 61-612 Poznań - przyznana punktacja za cenę-  
54,63 punktu; przyznana punktacja za pamięć RAM- 20 punktów; przyznana punktacja za wielkość 
przekątnej ekranu- 20 punktów; łączna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 94,63 punktu; 

2. SUNTAR Sp. z o. o., ul. Boya Żeleńskiego 5b, 33-100 Tarnów- przyznana punktacja za cenę-  54,92 
punktu; przyznana punktacja za pamięć RAM- 20 punktów; przyznana punktacja za wielkość przekątnej 
ekranu- 20 punktów; łączna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 94,92 punktu; 

3. CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o. o., ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom- przyznana 
punktacja za cenę-  50,75 punktu; przyznana punktacja za pamięć RAM- 20 punktów; przyznana 
punktacja za wielkość przekątnej ekranu- 20 punktów; łączna punktacja zdobyta we wszystkich 
kryteriach 90,75 punktu; 

4. LOGIN COMPUTER Bogna Han. 64-100 Leszno, ul. Leszczyńskich 27- przyznana punktacja za cenę-  
47,35 punktu, przyznana punktacja za pamięć RAM- 20 punktów; przyznana punktacja za wielkość 
przekątnej ekranu- 20 punktów; łączna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 87,35 punktu; 

5. INFOMECH Janusz Mizera, ul. Okulickiego 95, 37-450 Stalowa Wola- przyznana punktacja za cenę-  
53,41 punktu; przyznana punktacja za pamięć RAM- 20 punktów; przyznana punktacja za wielkość 
przekątnej ekranu- 20 punktów; łączna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 93,41 punktu; 

6. PWH WIP Małgorzata Szczepanik- Grzywocz, 44-200 Rybnik, ul. Reymonta 23- przyznana punktacja 
za cenę-  55,24 punktu; przyznana punktacja za pamięć RAM- 20 punktów; przyznana punktacja za 
wielkość przekątnej ekranu- 20 punktów; łączna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 95,24 
punktu; 
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7. Optiserw Kraków Jarosław Pogwizd, ul. Królowej Jadwigi 31, 33-300 Nowy Sącz- przyznana punktacja 
za cenę-  55,41 punktu; przyznana punktacja za pamięć RAM- 20 punktów; przyznana punktacja za 
wielkość przekątnej ekranu- 20 punktów; łączna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 95,41 
punktu. 

8. FOREX-IT Paweł Gwóźdź, ul. Nawojowska 160, 33-300 Nowy Sącz- oferta odrzucona 

9. ALLTECH Sp. j. Zdzisław Pajak, Artur Pająk, Spółdzielcza 33, 09-407 Płock- oferta odrzucona 

10. NBit Jarosław Jenczmionka Sp. z o. o., ul. Plebańska 3/8, 44-100 Gliwice- oferta odrzucona 

11. TES s.c. M. Kosiorowski, P. Kuczara, R. Tekieli, os. Pułku Lotniczego 29A, 31-869 Kraków- oferta 
odrzucona 

 

Termin podpisania umowy ustala się na dzień 13.07.2021r. w siedzibie Zamawiającego. 

 

 

z poważaniem 

STAROSTA SUSKI 
mgr Józef Bałos 

 


