
 

 

Lublin, dn. 27.07.2017 r. 

 

Znak sprawy:  SP2.S.081.1.2017 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 

kwoty 209 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa sprzętu 

komputerowego i oprogramowania ramach projektu „Młodzi, aktywni, ciekawi świata”. 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia o wyniku postępowania na dostawę sprzętu komputerowego i 

oprogramowania ramach projektu „Młodzi, aktywni, ciekawi świata” 

 

I. 1). Oferta najkorzystniejsza:  

Oferta nr 3 : ALLTECH Spółka jawna, Z. Pająk, A. Pająk, ul Spółdzielcza 33, 09-407 Płock 

Uzasadnienie: Oferta nr 3 została wybrana jako najkorzystniejsza na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Wybrana oferta otrzymała maksymalną ocenę w oparciu o kryteria oceny ofert (cena 

oferty -waga 60%, termin gwarancji na oferowane laptopy  oprogramowaniem - waga 20%, termin 

gwarancji na oferowane  sieciowe urządzenie  wielofunkcyjne- waga 10%, termin gwarancji na oferowany 

rzutnik i lampe  – waga 10%  ) przewidziane w SIWZ. 

 
2). Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców którzy złożyli oferty: 

Oferta nr 1- MEGATECH Dariusz Gutek, ul. Energetyków 45, 20-468 Lublin 

Oferta nr 2 -Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe ACTIO Sebastian Cybulski, ul. Żabia 17, 23-400 Biłgoraj  

Oferta nr 3-ALLTECH Spółka jawna, Z. Pająk, A. Pająk, ul Spółdzielcza 33, 09-407 Płock 

 

3). Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 

 

Numer 

oferty 

Liczba pkt w 

kryterium cena 

oferty (waga 

60%) 

Liczba pkt w 

kryterium 

termin 

gwarancji na 

oferowane 

laptopy  

oprogramowa

niem (waga 

20%) 

Liczba pkt w 

kryterium termin 

gwarancji 

termin 

gwarancji na 

oferowane  

sieciowe 

urządzenie  

wielofunkcyjne- 

(waga 10%) 

Liczba pkt w 

kryterium termin 

gwarancji na 

oferowany 

rzutnik i lampe  – 

( waga 10% )  

RAZEM 

1 57,66 20,00 6 6 89,66 

2 60,00 12,00 6 6 84,00 

3 57,14 20,00 10 10 97,14 

 

II. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone.   

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. 

 
III. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
         Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

 

IV. Zamawiający informuje, że postepowanie nie podlegało unieważnieniu i nie ustanowiono w nim 

dynamicznego systemu zakupów.   
 



 

 

V. Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 
Zamawiający może zawrzeć umowę 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 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

 

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu i przygotowanie ofert. 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisano 

 


