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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 

Dot. postępowania: AG.I.272.1.40.2012 
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U.  z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuję o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu   
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Zakup sprzętu komputerowego ”. 
 
1) Wybór najkorzystniejszej oferty - Część A: 
     - za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 6 w części A, złożoną przez : 

 Centerit Sp. z o. o 
 ul. Towarowa 22 
 25-616 Kielce  
 
oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 15 965,40  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 
Liczba punktów otrzymanych 

w kryterium „cena” 
4 

 część A 
ITco Spółka Jawna Rabajczyk i wspólnicy, ul. Zagnańska 27,  
25-528 Kielce 

87,48 

6  
 część A 

Centerit Sp. z o. o, ul. Towarowa 22, 25-616 Kielce  
 

100 

 
2) Wybór najkorzystniejszej oferty - Część B: 
     - za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 4 w części B złożoną przez : 

ITco Spółka Jawna Rabajczyk i wspólnicy 
ul. Zagnańska 27  
25-528 Kielce 
 
oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę  9 191,79  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 
Liczba punktów otrzymanych 

w kryterium „cena” 
4 

część B 
ITco Spółka Jawna Rabajczyk i wspólnicy, ul. Zagnańska 27,  
25-528 Kielce 

100 

6 
część B 

Centerit Sp. z o. o, ul. Towarowa 22, 25-616 Kielce  
 

Zamawiający nie przyznał 

punktów ofercie z powodu 

odrzucenia oferty Wykonawcy  

z postępowania  

(art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp) 
 
3) Wybór najkorzystniejszej oferty  - Część C: 
     - za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 4  w części C złożoną przez : 

ITco Spółka Jawna Rabajczyk i wspólnicy 
ul. Zagnańska 27  
25-528 Kielce  
oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę  253 747,77 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 
Liczba punktów otrzymanych 

w kryterium „cena” 
1 
 

ACOM Spółka Jawna Wanda Drzewiecka, Artur Drzewiecki,  
ul. Okólna103, 42-218 Częstochowa 

95,75 

2 
 

Technologie Informatyczne Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 58/33A, 
03-468 Warszawa 

Zamawiający nie przyznał 

punktów ofercie z powodu 

odrzucenia oferty Wykonawcy  

z postępowania  

 (art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy     
Pzp) 

4 
część C 

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

100 

6 
część C 

Centerit Sp. z o. o, ul. Towarowa 22, 25-616 Kielce  
 

Zamawiający nie przyznał 

punktów ofercie z powodu 

odrzucenia oferty Wykonawcy  

z postępowania  

(art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp) 
 
4) Wybór najkorzystniejszej oferty - Część D: 
     - za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 5 w części D złożoną przez : 

COMPLEX COMPUTERS Sp. z o.o. 
ul. Targowa 18 
25-520 Kielce 
 
oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę  28 413,00 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 
Liczba punktów otrzymanych 

w kryterium „cena” 

3 
SYSTEM DATA Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 42, 39-300 Mielec 
 

84,17 

4 
część D 

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

74,26 

5 
część D 

COMPLEX COMPUTERS Sp. z o.o., ul. Targowa 18, 25-520 Kielce 
 

100 

6 
część D 

Centerit Sp. z o. o, ul. Towarowa 22, 25-616 Kielce  
 

84,15 

 
5) Wybór najkorzystniejszej oferty - Część E: 
     - za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 4 w części E złożoną przez : 

ITco Spółka Jawna Rabajczyk i wspólnicy 
ul. Zagnańska 27  
25-528 Kielce  
oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę  39 497,76 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 
Liczba punktów otrzymanych 

w kryterium „cena” 
4 

część E 
ITco Spółka Jawna Rabajczyk i wspólnicy, ul. Zagnańska 27,  
25-528 Kielce 

100 

5 
część E 

COMPLEX COMPUTERS Sp. z o.o., ul. Targowa 18, 25-520 Kielce 
 

97,75 

6 
część E 

Centerit Sp. z o. o, ul. Towarowa 22, 25-616 Kielce 
 

Zamawiający nie przyznał 

punktów ofercie z powodu 

odrzucenia oferty Wykonawcy  

z postępowania  

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

6) 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 12 grudnia 2012 r. 


