
SG.III.271.12.2022 Pokój,18.08.2022r.

      INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  oraz
ODRZUCONYCH OFERTACH 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo
Zamówień  Publicznych  (Dz.  U.  Z  2021  r.  Poz.  1129  ze  zm.)  informuję,  że  w  wyniku
przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „  Dostawa
laptopów  w  ramach  projektu  „Granty  PPGR  –  Wsparcie  dzieci  i  wnuków  byłych
pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym
mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych (Dz.
U.  Z  2021  r.  Poz.  1129  ze  zm.)  Zamawiający  dokonał  wyboru  najkorzystniejszej  oferty
złożonej przez Wykonawcę:

1. iCOD.pl Sp. z o.o.
   ul. Grażyńskiego 51
   43-300 Bielsko-Biała 
   Nip 5472161032
   
Uzasadnienie wyboru oferty: 

Wykonawca  złożył niepodlegającą odrzuceniu ofertę, która spełnia wymogi Zamawiającego
określone w SWZ. Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu  uzyskał  największą ilość
punktów  w  ramach  kryteriów  oceny  ofert.  Wykonawca  wykazał  brak  podstaw  do
wykluczenia z postępowania. 

Zestawienie i punktacja złożonych ofert:

Lp. Wykonawca Kryterium oceny 
oferty
„Cena”

Punkty za 
kryterium „Cena”

Łącznie 
przyznane punkty

1. Kombit Group Sp. z o.o.
ul. Migdałowa 60
61-612 Poznań 
 Nip 9721326009

Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 

2. MaxbiuroMichał Ornatowski
ul. Targowa 23
 21-010 Łęczna
Nip 7131082031

123740,36 92,87 92,87

3. Netkom Przemysław Rafałowski 139636,98 82,30 82,30



   ul. Waryńskiego 53a
   27-400 Ostrowiec Św.   
    Nip 661 167 8042

4. iCOD.pl Sp. z o.o.
   ul. Grażyńskiego 51
   43-300 Bielsko-Biała 
    Nip 5472161032

114921,36 100,00 100,00

5. FHU Horyzont Krzysztof Lech 
  11 Listopada 21
 38-300 Gorlice
Nip 685165241

127341,90 90,24 90,24

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu odrzuca ofertę złożoną przez:

Kombit Group Sp. z o.o.
ul. Migdałowa 60
61-612 Poznań 
 Nip 9721326009

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty:

Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 

Zamawiający  w  przedmiotowym  postępowaniu  w  celu  stwierdzenia,  że  sprzęt
komputerowy będący przedmiotem dostawy spełnia wymogi wynikające z umowy i opisu
przedmiotu zamówienia,  wymagał aby Wykonawca wskazał w załączniku nr 1A do SWZ
parametry techniczne oferowanych sprzętów. Załącznik Nr 1A do SWZ  stanowił integralny
element oferty i nie podlega uzupełnieniu na zasadach określonych w przepisach art. 107
ustawy  Pzp  (nie  jest  przedmiotowym  środkiem  dowodowym  ).       Wykonawca  w
przedmiotowym załączniku w pozycji  nr 3:  Pamięć operacyjna  dla  parametru:  możliwość
rozbudowy do co najmniej 16 GB, nie wskazał, że spełnia określone parametry w wyniku
braku wyboru opcji i odpowiednieniego skreślenia. 

Zamawiający nie ma możliwości oceny czy dany parametr został spełniony, załącznik
nie podlega uzupełnieniu na podsatwie art. 107 ustawy Pzp. W związku z czym postanowiono
jak w sentencji. 
 
Termin zawarcia umowy:
         Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 308 ust.2, tj.
w  terminie  nie  krótszym  niż  5  dni  od  dnia  przesłania  zawiadomienia  o  wyborze
najkorzystniejszej  oferty,  jeżeli  zawiadomienie  to  zostało  przesłane  przy  użyciu  środków
komunikacji elektronicznej.
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