
 
AG-I.272.1.25.2014            Kielce, dn. 10 października 2014 r.
   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), informuję o wyniku oceny ofert złożonych  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn.: „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania”, znak: AG-I.272.1.25.2014. 
 
1) Wybór najkorzystniejszej oferty – Część I: 
     - za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 9 złożoną przez: 
 
ITco Spółka Jawna Rabajczyk i wspólnicy, ul. Zagnańska 27, 25-528 Kielce 
oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę  99 686,58 zł brutto. 
 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta uznana za najkorzystniejszą uzyskała spośród ofert ważnych najwyższą ilość punktów 
przyznawanych na podstawie przyjętego kryterium: cena z wagą 100% określoną w Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  
i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium: 

Nr 
oferty 

Firma, nazwa oraz adres Wykonawcy: Liczba punktów otrzymanych  
w kryterium „cena” 

2 PPUH ENTERPRISE ZBIGNIEW WROTNIAK, ul. Krótka 3,  
42-200 Częstochowa 

Zamawiający nie przyznał punktów ofercie z 
powodu wykluczenia  Wykonawcy  

(art. 24 ust.2 pkt 4 ustawy Pzp) 

4 Kom-IT Artur Sitkiewicz, ul. Drzewna 55, 42-280 Częstochowa 
Zamawiający nie przyznał punktów ofercie z 

powodu odrzucenia oferty Wykonawcy  
(art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp) 

5 SUNTAR Sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 5b, 33-100 Tarnów 91,29 

7 PWH WIP Małgorzata Szczepanik-Grzywocz, ul. Wł. 
Reymonta 23, 44-200 Rybnik 95,24 

8 CPU ZETO Sp. Z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 20,  
58-500 Jelenia Góra 92,16 

9 ITco Spółka Jawna Rabajczyk i wspólnicy, ul. Zagnańska 27,  
25-528 Kielce 100 

 
2) Wybór najkorzystniejszej oferty – Część II: 
     - za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 5 złożoną przez: 
 
SUNTAR Sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 5b, 33-100 Tarnów 
oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę  70 233,00 zł brutto. 
 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta uznana za najkorzystniejszą uzyskała spośród ofert ważnych najwyższą ilość punktów 
przyznawanych na podstawie przyjętego kryterium: cena z wagą 100% określoną w Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  
i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium: 

  
 



Nr 
oferty 

Firma, nazwa oraz adres Wykonawcy: Liczba punktów otrzymanych  
w kryterium „cena” 

1 „Syriana” Joanna Fischer, ul. Porębskiego 28/17,  
80-180 Gdańsk 

Zamawiający nie przyznał punktów ofercie z 
powodu odrzucenia oferty Wykonawcy  

(art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp) 

3 Centrumelektroniki Arkadiusz Wlazłowski, Rafał Wlazłowski 
Spółka Jawna, ul. Korfantego 7, 42-600 Tarnowskie Góry  

Zamawiający nie przyznał punktów ofercie z 
powodu odrzucenia oferty Wykonawcy  

(art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp) 

4 Kom-IT Artur Sitkiewicz, ul. Drzewna 55, 42-280 Częstochowa  
Zamawiający nie przyznał punktów ofercie z 

powodu odrzucenia oferty Wykonawcy  
(art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp) 

5 SUNTAR Sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 5b, 33-100 Tarnów  100 

6 SAMAXON, ul. Stolarska 10/7, 43-190 Mikołów 
Zamawiający nie przyznał punktów ofercie z 

powodu odrzucenia oferty Wykonawcy  
(art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp) 

9 ITco Spółka Jawna Rabajczyk i wspólnicy, ul. Zagnańska 27,  
25-528 Kielce 88,92 

 
3) Informacja o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może 

być zawarta:  Mając na względzie postanowienia art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych – termin podpisania umów nastąpi po dniu 15 października 2014 r. 

 
 

  
 


