
 

Znak sprawy: SPTM.2301.4.2014                                         Tyniec Mały, dnia 09.09.2014r. 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA  

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) na realizację 

zadania p/n „Dostawa sprzętu komputerowego dla będącego w budowie budynku 

przeznaczonego na mający powstać Zespół Szkolno -Przedszkolny w Tyńcu Małym”. 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 

907 t.j. ze zm.) Zamawiający informuje, że w terminie składania ofert tj. w dniu 25.08.2014r. 

do godz. 11:15 wpłynęło 4 oferty z następującymi cenami: Do upływu terminu składania ofert 

(25.08.2014 r. godz.11.00) złożono ofertę: 

 

Lp. 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 
Cena  

(zł, brutto) 

1. 

 

 

CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Spółka 

Jawna  

26-600 Radom ul.Kościuszki 1 

390 178,75 

 

2. 

 

Ton Color Marek Kołodziejski  

65-472 Zielona Góra ul. Ludowa 5c 

382 022,67 

3. 
        PRZP Systemy Informacyjne Spółka z o.o. 

20-230 Połaniec ul. Kilińskiego 6 
388 715,67 

 

Punktacja ofert: 
 

1.Ton Color Marek Kołodziejski  

   65-472 Zielona Góra ul. Ludowa 5c 

          Liczba otrzymanych punktów wg. przyjętego kryterium wyboru 100 pkt. 
       2.  PRZP Systemy Informacyjne Spółka z o.o. 

    20-230 Połaniec ul. Kilińskiego 6 

Liczba otrzymanych punktów wg. przyjętego kryterium wyboru 98,2 pkt. 

 3.  CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Spółka Jawna  

            26-600 Radom ul. Kościuszki 1 

Liczba otrzymanych punktów wg. przyjętego kryterium wyboru 97,9 pkt. 

 

 



Wykluczenie oferty: 

       Firma EURONET FHU Kubacki Dariusz  

ul.Prosta 19, Ligota Piękna 55-114 Wisznia Mała 

cena brutto: 319 500,00 

  

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 

907 t.j. ze zm.) Zamawiający wyklucza ofertę ww. Wykonawcy ponieważ wykonywał on  

czynności związane z przygotowaniem postepowania, mając tym samym bezpośredni wpływ 

na opracowany opis przedmiotu zamówienia i treść udzielanych wyjaśnień w trakcie 

prowadzonej procedury. Taka okoliczność narusza zasadę równego traktowania 

Wykonawców i uczciwej konkurencji do której Zamawiający zobowiązany jest na podstawie 

art. 7 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 t.j. ze zm.) 

stąd podjęta decyzja o wykluczeniu Wykonawcy z postępowania.  

W konsekwencji wykluczenia Wykonawcy, na podstawie art. 24 ust. 4 (Dz. U. z 2013 r. poz. 

907 t.j.) jego ofertę uznaje się za odrzuconą. 
 

 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Ton Color Marek Kołodziejski  

65-472 Zielona Góra ul.Ludowa 5c , kwota brutto oferty 382 022,67 zł.  

Wykonawca spełnił wymogi SIWZ, nie podlega wykluczeniu z postępowania w sprawie 

udzielenia zamówienia publicznego oraz przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową 

brutto. 

 

Zamawiający dokonał wyboru powyższego Wykonawcy i podpisze z nim umowę w terminie 

ustawowym tj. nie wcześniej niż 5 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 

Dziękujemy wszystkim firmom za przygotowanie i złożenie ofert. 
 

 

                                                                                             Przewodniczący Komisji Przetargowej 

 Magdalena Stempniak 


