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Uczestnik postępowania  
Nr WZ.272.3.2021.WG 

ZAWIADOMIENIE  
o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu oferty  w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  bez negocjacji  tj. na podstawie art. 275 pkt 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych na „Dostawę nowego sprzętu informatycznego na 

wyposażenie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem oraz Starostwa 
Powiatowego w Suchej Beskidzkiej- II” 

 

Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że w oparciu o przeprowadzone postępowanie w 
trybie podstawowym  na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, za oferty najkorzystniejsze uznane 
zostały oferty: 

Dla Części nr 1 zamówienia: Nbit Jarosław Jenczmionka Sp. z o.o., ul. Plebańska 3/8, 44-
100 Gliwice - przyznana punktacja za cenę-  60 punktów; przyznana punktacja za gwarancję na 
NAS - 20 punktów; przyznana punktacja za gwarancję na dyski twarde - 10 punktów; przyznana 
punktacja za pojemność pojedynczego dysku - 10 punktów; łączna punktacja zdobyta we 
wszystkich kryteriach 100 punktów- dla w/w części; 

Dla Części nr 2 zamówienia: DISKUS Polska, ul. Tadeusza Kościuszki 1, 32-020 Wieliczka - 
- przyznana punktacja za cenę-  60 punktów; przyznana punktacja za Warunki gwarancji - 30 
punktów (w tym: 30 pkt za gwarancje na streamer; 0 pkt za brak zaoferowania czasu reakcji na 
awarię w następnym dniu roboczym od zgłoszenia); łączna punktacja zdobyta we wszystkich 
kryteriach 90 punktów- dla w/w części; 

Dla Części nr 3 zamówienia: PRIMAR - IT spółka z o.o. WARSZAWA 03-948, ul. 
MEKSYKA ŃSKA 6, lok. 101 - przyznana punktacja za cenę-  60 punktów; przyznana punktacja 
za gwarancję na UPS - 40 punktów; łączna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 100 
punktów- dla w/w części. 

 

W/w Wykonawcy dla wskazanych części złożyli niepodlegające odrzuceniu oferty, które 
spełniają wymagania Zamawiającego określone w SWZ. Oferty Wykonawców uzyskały  
najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert spośród wszystkich ofert w 
postępowaniu dla danej części. Wykonawcy wykazali brak podstaw do wykluczenia z 
postępowania. 

  

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

W zakresie Części nr 1:  

1. Dabacom Bartosz Raczyński, Zielony Las 8/2, 03-985 Warszawa- przyznana punktacja za 
cenę-  47,03 punktu; przyznana punktacja za gwarancję na NAS - 20 punktów; przyznana 
punktacja za gwarancję na dyski twarde - 10 punktów; przyznana punktacja za pojemność 
pojedynczego dysku - 10 punktów; łączna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 87,03 
punktu; 

2. NetCom Sp. z o.o. ul. Jarzębinowa 22/1, 53-120 Wrocław- przyznana punktacja za cenę-  
51,75 punktu; przyznana punktacja za gwarancję na NAS - 20 punktów; przyznana punktacja 
za gwarancję na dyski twarde - 10 punktów; przyznana punktacja za pojemność pojedynczego 
dysku - 10 punktów; łączna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 91,75 punktu; 
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3. ADVERSO spółka akcyjna, ul. Modlińska 199A/21, 03-122 Warszawa- przyznana punktacja 
za cenę-  51,04 punktu; przyznana punktacja za gwarancję na NAS - 20 punktów; przyznana 
punktacja za gwarancję na dyski twarde - 10 punktów; przyznana punktacja za pojemność 
pojedynczego dysku - 10 punktów; łączna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 91,04 
punktu. 

W zakresie Części nr 2:  

1. Nbit Jarosław Jenczmionka Sp. z o.o., ul. Plebańska 3/8, 44-100 Gliwice- przyznana punktacja 
za cenę-  49,27 punktu; przyznana punktacja za Warunki gwarancji - 40 punktów (w tym: 30 
pkt za gwarancje na streamer; 10 pkt zaoferowanie czasu reakcji na awarię w następnym dniu 
roboczym od zgłoszenia); łączna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 89,27 punktu; 

2. Dabacom Bartosz Raczyński, Zielony Las 8/2, 03-985 Warszawa- przyznana punktacja za 
cenę-  48,72 punktu; przyznana punktacja za Warunki gwarancji - 40 punktów (w tym: 30 pkt 
za gwarancje na streamer; 10 pkt zaoferowanie czasu reakcji na awarię w następnym dniu 
roboczym od zgłoszenia); łączna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 88,72 punktu; 

3. ARKANET Wojciech Oleś, Stanisław Zygor Sp.j. ul. Porcelanowa 19 40-246 Katowice- 
przyznana punktacja za cenę-  38,83 punktu; przyznana punktacja za Warunki gwarancji - 40 
punktów (w tym: 30 pkt za gwarancje na streamer; 10 pkt zaoferowanie czasu reakcji na 
awarię w następnym dniu roboczym od zgłoszenia); łączna punktacja zdobyta we wszystkich 
kryteriach 78,83 punktu; 

4. PRIMAR - IT spółka z o.o. WARSZAWA 03-948, ul. MEKSYKAŃSKA 6, lok. 101- 
przyznana punktacja za cenę-  35,88 punktu; przyznana punktacja za Warunki gwarancji - 40 
punktów (w tym: 30 pkt za gwarancje na streamer; 10 pkt zaoferowanie czasu reakcji na 
awarię w następnym dniu roboczym od zgłoszenia); łączna punktacja zdobyta we wszystkich 
kryteriach 75,88 punktu. 

W zakresie Części nr 3:  

1. Nbit Jarosław Jenczmionka Sp. z o.o., ul. Plebańska 3/8, 44-100 Gliwice - przyznana 
punktacja za cenę-  28,02 punktu; przyznana punktacja za gwarancję na UPS - 40 punktów; 
łączna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 68,02 punktu; 

2. ROMI Sp. z o.o. Działkowa 37 ; 02-234 Warszawa- oferta odrzucona 

3. ARKANET Wojciech Oleś, Stanisław Zygor Sp.j. ul. Porcelanowa 19 40-246 Katowice- 
przyznana punktacja za cenę-  25,07 punktu; przyznana punktacja za gwarancję na UPS - 40 
punktów; łączna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 65,07 punktu; 

4. NetCom Sp. z o.o. ul. Jarzębinowa 22/1, 53-120 Wrocław- przyznana punktacja za cenę-  
56,52 punktu; przyznana punktacja za gwarancję na UPS - 40 punktów; łączna punktacja 
zdobyta we wszystkich kryteriach 96,52 punktu; 

5. BARZYCKI INWESTYCJE TOMASZ BARZYCKI 34-206 KUKÓW 121A- przyznana 
punktacja za cenę-  53,21 punktu; przyznana punktacja za gwarancję na UPS - 40 punktów; 
łączna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 93,21 punktu; 

6. ADVERSO spółka akcyjna, ul. Modlińska 199A/21, 03-122 Warszawa- przyznana punktacja 
za cenę-  28,10 punktu; przyznana punktacja za gwarancję na UPS - 40 punktów; łączna 
punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 68,10 punktu. 
 

Termin podpisania umów ustala się na dzień 07.12.2021r. w siedzibie Zamawiającego. 

z poważaniem 

STAROSTA SUSKI 
mgr Józef Bałos 


