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                                     INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 

 

 
Dotyczy: dostawy sprzętu komputerowego w ilości 12 sztuk komputerów przenośnych z 

możliwością odłączenia klawiatury lub obracania ekranu i korzystania z urządzenia w 

trybie tabletu wraz z niezbędnym oprogramowaniem operacyjnym i biurowym oraz 

dostawę 1 mobilnej szafy do przechowywania i ładowania komputerów tj. 12 laptopów, 

urządzenie kompatybilne z komputerami.  

 

 

Działając na podstawie zasad konkurencyjności, w imieniu Gminy Kawęczyn zawiadamiam, 

iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania, jako 

najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez następującego Wykonawcę: 

 
Numer ofert: 1 

Nazwa (firma) Wykonawca:  ZUHIP Sp. z.o.o 

Siedziba (adres) Wykonawcy: Olszówka 4c, 62-731 Przykona 

Ilość punktów przyznana łącznie w kryterium oceny ofert „cena oferty” i „wyposażenie dodatkowe”: 

95,00 pkt. 

 

 

UZASADNIENIE: 

 

Oferta została uznana za ważną na podstawie cena 90 % to znaczy ze jest ofertą z najniższą 

ceną w wysokości 19 887,04 zł brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca 

spełnił postawione przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu  a jego oferta nie 

ulega odrzuceniu. 

 

Dane dotyczące pozostałych wykonawców: 

 
Numer ofert: 2 

Nazwa (firma) Wykonawca:  PC SYSTEM S.C 

Siedziba (adres) Wykonawcy: ul. Młynarska 57, 62-800 Kalisz 

Ilość punktów przyznana łącznie w kryterium oceny ofert „cena oferty” i „wyposażenie dodatkowe”: 

73,87 pkt. 
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Numer ofert: 3 

Nazwa (firma) Wykonawca:  Prime Computers 

Siedziba (adres) Wykonawcy: ul. Kraszewskiego 15A, 50-229 Wrocław 

Ilość punktów przyznana łącznie w kryterium oceny ofert „cena oferty” i „wyposażenie dodatkowe”: 

73,12 pkt. 

 

 
Numer ofert: 4  

Nazwa (firma) Wykonawca:  Towarzystwo Handlowe „ALPLAST” 

Siedziba (adres) Wykonawcy: ul. Śliwkowa 1, 78-100 Niekanin 

Ilość punktów przyznana łącznie w kryterium oceny ofert „cena oferty” i „wyposażenie dodatkowe”: 

69,12 pkt. 

 

 
Numer ofert: 5 

Nazwa (firma) Wykonawca:  Zakład Informatyki INFOMECH Janusz Mizer 

Siedziba (adres) Wykonawcy: ul. Okulickiego 95, 37-450 Stalowa wola 

Ilość punktów przyznana łącznie w kryterium oceny ofert „cena oferty” i „wyposażenie dodatkowe”: 

77,60 pkt. 

 

 
Numer ofert: 6 

Nazwa (firma) Wykonawca:  SUNTAR Sp. z o.o 

Siedziba (adres) Wykonawcy: ul. Boya Żeleńskiego 5b, 33-100 Tarnów 

Ilość punktów przyznana łącznie w kryterium oceny ofert „cena oferty” i „wyposażenie dodatkowe”: 

65,50 pkt. 

 

 
Numer ofert: 7 

Nazwa (firma) Wykonawca:  Komputer 3000 sp. z o.o 

Siedziba (adres) Wykonawcy: ul. Moniuszki 12, 21-500 Biała Podlaska 

Ilość punktów przyznana łącznie w kryterium oceny ofert „cena oferty” i „wyposażenie dodatkowe”: 

83,98 pkt. 

 

 
Numer ofert: 8 

Nazwa (firma) Wykonawca:  iCOD.pl sp. Z o.o 

Siedziba (adres) Wykonawcy: ul. Grażyńskiego 51, 43 -300 Bielsko - Biała 

Ilość punktów przyznana łącznie w kryterium oceny ofert „cena oferty” i „wyposażenie dodatkowe”: 

78,51 pkt. 

 

 

W/w postępowanie prowadzone było poza trybem ustawy Prawo zamówień publicznych i nie 

przysługuje odwołanie.  

 

 


