
                                                                                          

                                                      

 

POWIAT RACIBORSKI       Racibórz, dnia 30.11.2021r. 

Plac Stefana Okrzei 4 

47 – 400 Racibórz 

OR.VII.272.29.2020 

INFORMACJA 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji Nr OR.VII.272.29.2021 pn.: 

Zakup 10 komputerów AIO z pakietem Office i tablet 
 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 

z 2021 r., poz.1129 z póź. zm.) informuję, iż: 

 

1. Do realizacji przedmiotowego w/w zamówienia została wybrana oferta nr 1 złożona przez: 

 

NTT Technology sp. z o.o. 

Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89  

05-077 Warszawa - Wesoła  

Za cenę brutto: 38 149,68 zł 

2. W postępowaniu złożono  oferty.  

Oferty w przedmiotowym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy: 

 

NUMER 

OFERTY/Nazwa 

Firmy 

KRYTERIUM NR 1 KRYTERIUM NR 2 

ŁĄCZNA 

LICZBA 

PUNKTÓW 

Pozycja 

CENA 

60% 

Okres gwarancji 

40% 

LICZBA 

PUNKTÓW wg 

wzoru 

LICZBA 

PUNKTÓW  

1.NTT Technology sp. z 

o.o. 

Zakręt, ul. Trakt 

Brzeski 89 

05-077 Warszawa - 

Wesoła 

38 149,68 60,00 36 40,00 100,00 1 

2. 13p Sp. z o.o. 

ul. Międzyleska 2-4 

50-514 Wrocław 
49 095,45 - 36 - - Odrzucona 

 

Zamawiający informuje, że odrzuca ofertę firmy 13p Sp. z o.o., ul. Międzyleska 2-4  50-

514 Wrocław na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy zp. tj. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli 

jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.  

 

Zaoferowany sprzęt komputerowy przez Wykonawcę: 

nie posiada portu USB typu C, 

nie posiada USB 3.1, 

nie jest wyposażony w kamerę, 

 

Zamawiający określił w przedmiocie opisu zamówienia: 

Dodatkowe wbudowane wyposażenie tj.: 

- kamera (z możliwością mechanicznego zasłonięcia lub chowana w obudowę)  



                                                                                          

                                                      

 

- USB 3.1 min. 2 szt.  

- USB Type-C: min. 1 szt.  

 

W związku z tym oferta nr 2 tj.: 13p Sp. z o.o., ul. Międzyleska 2-4  50-514 Wrocław podlega 

odrzuceniu. 

 

Uzasadnienie wyboru: Zgodnie z art. 239 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający 

wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji 

warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu kryteriami takimi była cena oferty oraz 

okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Po przeprowadzeniu badania i oceny ofert 

przedmiotowa oferta została uznana za najkorzystniejszą, tj. uzyskała największą łączną liczbę 

punktów obliczonych  w oparciu o ustalone w SWZ kryteria. Wykonawca wykazał, iż nie podlega 

wykluczeniu z postępowania w wymaganym zakresie, Zamawiający wybrał ofertę tego wykonawcy 

do realizacji zamówienia. 

Z up. STAROSTY  

Beata Bańczyk  

SEKRETARZ POWIATU 

 

Sporządziła: Mariola Wolnik, wew.385 


