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ZAWIADOMIENIE  

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 

 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” 

informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostawa 

sprzętu w ramach projektu „Młodzi kreatorzy”, dokonano wyboru najkorzystniejszej 

oferty złożonej przez Wykonawcę: 

 

Oferta nr 5     CEZAR 

 Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. 

ul. Wolność 8 lok. 4 

26-600 Radom 

 

Wykonawca złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu, oraz nie podlegającą wykluczeniu, 

jego oferta jest zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest 

najkorzystniejsza zgodnie z kryterium oceny ofert. Kryterium wyboru była „cena” na kwotę 

257 654,25 zł (w tym VAT odwrócony w kwocie 161 025,00 zł), „gwarancja” – 60 miesięcy   

oraz „termin dostawy przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od dnia 

zawarcia umowy” - skracając termin  o 5 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. 

Łączna liczba punktów na kryteria oceny ofert to 100 pkt.  
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Poniżej wskazane zostały informacje, o nazwach (firmach), siedzibach i adresach 

wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze  

streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.  
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Nazwa (firmy)  

oraz adres 

 Wykonawcy 

I Kryterium 

Cena  

ofertowa 

 brutto  

(zł) 

II Kryterium 

Gwarancja 

 

III  Kryterium 

Termin dostawy 

przedmiotu 

zamówienia liczony 

w dniach 

kalendarzowych od 

dnia zawarcia 

umowy  

Łączna 

liczba 

punktów 

1. 

Web-Profit  

Maciej Kuźlik 
Spokojna 18  

41-940 Piekary Śląskie 

295 888,80 
oferta podlega odrzuceniu  

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp   

2. 

ALLTECH 

 spółka jawna 

Zdzisław Pająk,  

Artur Pająk 

ul. Spółdzielcza 33 

09-407 Płock 

261 690,56 

- 59,07 pkt 

60 miesięcy 

- 30 pkt 

 

czas dostawy 

przedmiotu 

zamówienia skracając 

termin  o 5 dni 

kalendarzowych od 

daty zawarcia umowy 

-10 pkt 

 

 

 

99,07 pkt 

3. 

Wilanka sp. z o.o. 

ul. Lindleya 16 

02-013 Warszawa 
279 784,79 

- 55,25 pkt 

60 miesięcy 

- 30 pkt 

czas dostawy 

przedmiotu 

zamówienia skracając 

termin   o 5 dni 

kalendarzowych od 

daty zawarcia umowy 

-10 pkt 

 

 

 

95,25 pkt 

4. 

ARRIS COMPUTER 

Tomasz Stolarek 

ul. Polna 21 

24-100 Puławy 

298 296,95 
(po uwzględnieniu 

oczywistych omyłek 

rachunkowych) 

 

oferta podlega odrzuceniu  
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp 

5. 

CEZAR  

Cezary Machnio  

i Piotr Gębka                

Sp. z o.o. 

ul. Wolność 8 lok. 4 

26-600 Radom 

257 654,25 

    - 60 pkt 

60 miesięcy 

- 30 pkt 

czas dostawy 

przedmiotu 

zamówienia skracając 

termin  o 5 dni 

kalendarzowych od 

daty zawarcia umowy 

-10 pkt 

 

 

 

 

100 pkt 

6. 

F.H.U. „Horyzont” 

Krzysztof Lech 

ul. 11 Listopada 21 

38-300 Gorlice 
258 070,05 

- 59,90 pkt 

60 miesięcy 

- 30 pkt 

czas dostawy 

przedmiotu 

zamówienia skracając 

termin  o 5 dni 

kalendarzowych od 

daty zawarcia umowy 

-10 pkt 

 

 

 

99,90 pkt 
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Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Pzp informuje, iż 

umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia  o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną, zgodnie z treścią 

art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 

1.BIP http://ugmmodliborzyce.bip.lubelskie.pl, strona internetowa www.modliborzyce.pl tablica ogłoszeń 

2.Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 

3. a/a 

http://ugmmodliborzyce.bip.lubelskie.pl/
http://www.modliborzyce.pl/

