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INFORMACJA  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY 
 

                                                                 

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia realizowanego w trybie podstawowym na 

podstawie art. 275 pkt 1 pn.: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z 

oprogramowaniem w ramach projektu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich  w rozwoju 

cyfrowym - Granty PPGR 

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn.zm. dalej jako ustawa Pzp) 

Zamawiający informuje o wyniku postępowania: 

1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:  

    Hardware Storm Piotr Kała 

    ul. Góry Św. Anny 3 

    47-330 Zdzieszowice 

    Cena brutto  -   170 343,00 zł 

    Termin wykonania  -  30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 

    Okres gwarancji  -  37 miesięcy. 

    Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów zgodnie z określonymi kryteriami  

oceny ofert. 
 

2. Informacje o złożonych ofertach wraz z przyznaną punktacją  
     

 

Nr 

oferty 

Nazwa i adres 

Wykonawcy  

Cena oferty 

(zł brutto) 

Okres 

gwarancji  

(miesiące) 

Liczba pkt 

kryterium 

Cena waga 

60% 

Liczba pkt 

kryterium 

Okres 

gwarancji 

Razem 

liczba 

pkt 

1. Universal Mariusz Caliński, 

ul. Bystrzycka 26,  54-215 Wrocław 

 

152 196,69 

 

36 

 

Oferta odrzucona 

2. Hardware Storm Piotr Kała, ul. Góry 

Św. Anny 3, 47-330 Zdzieszowice 

 

170 343,00 

 

37 

 

60,00 

 

40,00 

 

100 

3. NOTEBOOKI.PL Sp. z o.o., ul. 

Strzegomska 56A, 53-611 Wrocław 

 

172 506,00 

 

36 

 

59,40 

 

38,80 

 

98,20 

4. Punkt nadania BTL Leszek Myśliński, 

ul. Karlińska 19, 78-400 Szczecinek  

 

224 142,00 

 

36 

 

Oferta odrzucona 
   

 

3. Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem 

faktycznym i prawnym 
 

 

Nr 

oferty 

Nazwa i adres 

Wykonawcy  

Uzasadnienie odrzucenia oferty 

1. Universal Mariusz Caliński, 

ul. Bystrzycka 26,  54-215 Wrocław 

Uzasadnienie prawne: 

Art. 226 ust.1 pkt 5) ustawy Pzp (Zamawiający odrzuca ofertę, 

jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia). 
 

Uzasadnienie faktyczne: 

Wykonawca w złożonej ofercie nie dołączył przedmiotowych 

środków dowodowych tj. Kart katalogowych zaoferowanych 

urządzeń, które winny potwierdzać spełnianie wszystkich 

wymaganych parametrów określonych w załączniku nr6 do SWZ  

Zamawiający w dniu 27.07.2022r. wezwał Wykonawcę do 

złożenia przedmiotowych środków dowodowych.  



Wykonawca w żądanym terminie złożył przedmiotowe środki 

dowodowe, które nie potwierdzają spełnianie wszystkich 

wymaganych parametrów, tym samym Oferta nie odpowiada w 

pełni przedmiotowi zamówienia, nie zapewniając jego realizacji 

w całości zgodnie z wymogami Zamawiającego. 

Z uwagi na powyższe Zamawiający postanowił jak na wstępie. 

4. Punkt nadania BTL Leszek Myśliński, 

ul. Karlińska 19, 78-400 Szczecinek  

Uzasadnienie prawne: 

Na podstawie art.226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp z uwagi na 

niezgodność z art. 63 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę 

jeżeli jest niezgodna z przepisami ustawy. 

Zgodnie z art. 63 ustawy Pzp oferta musi zostać opatrzona 

właściwym podpisem elektronicznym. 
 

Uzasadnienie faktyczne: 

Wykonawca w przewidzianym terminie złożył ofertę za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, która nie 

została podpisana.  

Oferta, która została złożona bez opatrzenia właściwym 

podpisem elektronicznym podlega odrzuceniu na podstawie art. 

226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp z uwagi na niezgodność z art. 63 

ustawy Pzp. 

Z  uwagi na powyższe Zamawiający postanowił jak na wstępie. 
   

 

Zgodnie z art.308 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia 

publicznego z uwzględnieniem art. 577 Pzp w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

 

 

 

A/a 
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