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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ – DOTYCZY MODUŁU II 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą  
z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, 
w procedurze przewidzianej dla dostaw o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej  
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest: „Dostawa sprzętu komputerowego 
w modułach. Moduł II -  zasilacz awaryjny UPS”. 

 
Wypełniając dyspozycje art. 92 ust. 1 ustawy Pzp zawiadamiamy, co następuje: 

1. Po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako 
najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 złożona przez: 

net-o-logy Sp. z o.o. 
ul. Porcelanowa 23 
40-246 Katowice 

 
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteriów 
oceny ofert, na mocy art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w ramach przedmiotowego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z przyznaną 
ofertom punktacją w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją: 

 

Nr 
ofert

y 
Wykonawca 

Kryterium 1 - cena brutto 60 % 
Kryterium 2- okres gwarancji 

producenta 20% 
Kryterium 3 - termin 

dostawy 20% 

Razem przyznane 
punkty 

Przyznane punkty Przyznane punkty Przyznane punkty 

a b c d e f = c+d+e 

2 
net-o-logy Sp. z o.o. 
ul. Porcelanowa 23 
40-246 Katowice 

60,00 20 20 100,00 

3 
P.I.W CAMCO Sp. z o.o. 
ul. Światowida 47B lok. 22 
03 – 144 Warszawa 

--------   --------   --------  

Wykonawca 
wykluczony/.oferta 
uznana za odrzuconą / 
oferta odrzucona 

 

3. Informacja dotycząca dynamicznego systemu zakupów. 

W niniejszym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów. 
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