
佃高向画諭告＿用国雄」臨時掴
日日　両日主用中間剛1　日

yr上′上目i同舟目上十日　同時

l l

NumersI）raWy：BZP－394238nO20

Krakdw，dnia20paZdzjemika2020r．

StTOnainiemetowaZamawlalaCegqI

bib．asD．krakol仇DI

W所onawcv：wedu脇a

ⅡWORMACJAOWYBORZEOFERTYNAJKORZYSTNIEJSZEJ

W POStePOWaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego pn・Dostawa rdznego sprzetu komputerowego dla jednostek

OrganizacyJnyChAkademiiSztukPiemychim・JanaMatqikiwKrakowie一mumerSPraWy

BZP－3942－38／2020．

I・Zamawl劉aCy－AkademiaSztukPieknychim・JanaMatejkiwKrakowie，dzia坤acnapodstawie

art・92ust・li2ustawyzdnia29stycznia2004r・Prawozam6wiehpublicznych（tekstjednolityDz．U．

Z2019r・POZ・1843，ZPdZniejszymizmianami）infbrml蒔iZjakonajkorzystnidszazostalawybrana

OfertaWykonawcy：

1）wzakresieczeScinrl：”BINOCOMPUTERS”S・Bobek，B．Bielak，S．BaraSpdIkaJawna，

32－040Wrzasowice，山・Urocza27，ZCenaOfertowabruttowczeScinrlwwysokoSci2．874，51PLN．

Uzasadnieniewvboru：

WybranaofertazaobydwakryteriaotrzymalalacznielOO，00pktwtym：WramaChkryterium”Cena

Ofertybru此0男－60，00pktiwramachkryteriumのTemindostaWyの－40，00pkt・Wybranaofertaspehia

Wymagania okreSlone w SIWZ，nie podlegaodrzuceniu，a Wykonawcaktdry zloZylte oferte nie

POdlegawykluczeniu・

OfertaWykonawcyzostalawybranawczeScinr2zgodniezprzepISamlart・91ust・4ustawyPrawo

zamdwiehDublicznvch．

［h2eliniemoZnaltybra6ndkofZ）厨niqSZeiqft，r少ZuM′aginato，Zedwiel2♭Wieceiqfartprzedstawiatakisam

bilanscerylubkosztuiinfV）ChkTyteribwoce′yQ乃rt，ZamaWiqiqの）やOSrbdかChQ乃rtlybieraQ々rtezndniZszq

eenq］．

Przvznanapunktacja‥

Numer 杷貿ﾖ��&�･w�薮&�ｦ�G&W4�坊Gｦ�&��Pmkta（ja ��ﾖｷF��岬��Lqczna 

Q停r砂 俚ｶｶ��w����Wk均，terium，，Cena q¢砂bmlわー 　60％′′ 夫ｸ.�FY/､猛��8�5F&跏問�*ﾘ.ﾗ7F�x8ｨ�ｳC��8�8�2�punktada 

1 ��8�5$TD�5$T��h�e8�D8�E�薮G$6�坊���5�薮G"�2．890，50zl �6F謦�100，00pkt 

Majda，MjeszkoSylwestrzak 31－545Krak6W，ul．Mogilska97 田��3���ｷB�40，00pkt 

2 ��8�56W'v�4ｶ��WFT��D�舶H�h�d�襾'ｦV｢�2．952，00zl �6F謦�98，00pkt 

Piatkowski，34－100Wadowice， ul．Krakowska28 鉄��3���ｷB�40，00pkt 

3 ��8�54�ﾅD�(�h�dﾖ�&6門w&�ﾇ6ｶ��4．200，00zl �6F謦�81，00pkt 

25－150Kielce，ul．Barwinek5／26 鼎��3���ｷB�40，00pkt 

4 ��8�44��$��h�dｦ��蹤��7ｦWw6ｶ��3C��ﾃC���3．198，00zl �6F謦�94，00pkt 

MysIowice，ul．Kotarbihskiego19 鉄H�3���ｷB�40，00pkt 

5 ��8�4&匁�6��WFW'8�h�e8�D&�&Vｸ�4(�D&傍��ｸ�2�2．874，51zl �6F謦�100，00pkt 

S．BaraSp．J．，32－040Wrzasowice， ul．Urocza27 田��3���ｷB�40，00pkt 



2）wzakresieczeScinr2：男REDIC珊0”S・C・PiotrChmiela・PiotrMajda，MieszkoSylwestrzak・

31－545Krak6W，ul．Mogilska97lZCenaOfertowabru請OWCZeSClnr2WwysokoSci5・781，00PLN・

旦塑SadnienleWybor坦

wybranao帥azaobydwakryteriaotrzymalalacznielOO・00pktwtym：WramaChkryterium”Cena

ofdrtybrutto”－60，00pktiwramachkryterium”Temindostawy”－40・00pkt・Wybranaofertaspelnia

wymaganiaokreSlonewSIWZ・niepodlegaodrzuceniu・aWykonawcaktdryzlozylteofa鴫nie

podlegawykluczeniu・

里堕yZnanaPunktaqiai

N〟mer 這H�Vﾖ�,��ｧv��ｦ�ｦ�G&U4�坊Gｦ�&��Pmktada ��x�豺F�F��Lqczna 

毎l匂， 俚ｶｶ��w��2�WklJ，tel・iuml）Cena q¢I秒bmit0－ 　60％，， 夫ｴ蘭妨&��ﾒ��8�6匁ﾖ問�F�6���Gｸ�ﾃC��8�h�b�p〟nktaqa 

1 �$TD�5$T��8�58�D8�E�薮G$6�坊ﾆ��5�薮G"�5．781，00zl �6F貭�100，00pkt ，l Majda，MieszkoSylwestrzak 31545Krak6wulMogitska97 田��3���ｷB�40，00pkt 

4 �������ﾂ�4��$��8�4ｦ��蹤��7ｦWw6ｶ��3C��ﾃC���6．765，00zl �6F謦�91，00pkt ll Mys10Wice，ui・Kotarbihskiego19 鉄��3���ｷB�40，00pkt 

3）wzakresieczeScinr3ら，REDICREO”S・C・PiotrChmiela・PiotrMajda，MieszkoSylwestrzak・

31－545Krak6W，ul・Mogilska97lZCenaOfertowabruttowczesclnr3WwysokoSci3・062，70PLN・

UzasadnienleWyboru：

wybranaofertazaobydwakryteriaotrzymalalacznielOO・00pktwtym：WramaChkryterium”Cena

ofehybrutto”－60，00pktiwramachkryterium”Termindostawyの－40・00pkt・WybranaofeIlaspelnia

wymaganiaokreSlonewSIWZ・niepodlegaodrzuceniu・aWykonawcaktdryzIoZylteofertenie

podlegawykluczeniu・

Przyznanapunktaqjai

N〟mer 波&ﾖ�,��ｧw��ｦ�ｦ�G&W3�Gｶ坊Gｦ�&��nlnkiada ��V豺F�ﾆｦ��Lqc2na 

l昨巧17 仂��6ｶ��w���WkD，ie融m，，Cena dを均，bmti0－ 　60％ll 夫ｶﾇ末W&��ﾒ��8�3wFﾖ問�F�7F�ｺ�8ｨ�ｳC��8���p〟nkiada 

1 �$TD�5$T��8�58�D8�E�薮G$6�坊ﾆ��5�薮G"�3．062，70zl �6F謦�100，00pkt ll Majda，MieszkoSytwestrzak 31＿545Krak6wut．Mogilska97 田��3���e��40，00p鵬 

4 �������ﾂ���4��$��8�4ｦ��蹤��7ｦWw6ｶ��C��ﾃC���8．610，00zl �6F謦�61，00pkt 

MysIowice，ui．Kotarbihskiego19 �#��3���ｷB�40，00pkt 

4）wzakresieczeScinr4：，，SerwisKomputerowyIT”AndrzejPiatkowski・34－100Wadowice・

ul．Krakowska28，ZCenaOftrtowabru請OWCZeSClnr4wwysokoSci14・883，00PLN・

UzasadnienleWyboru：

WybranaofertazaobydwakryteriaotrzymalalacznielOO・00pktwtym：WramaChkryterium・，Cena

ofenybrutto・，－60，00pktiwramachkryterium”Termindostawyの－40・00pkt・Wybranaofertaspehia

wymaganiaokreSlonewSIWZ，niepodlegaodrzuceniu・aWykonawcaktdryzloZylteofertenie

POdlegawykluczeniu・

Przyznanapunktacja：

N〟mer 陪ﾖ�,��ｧw��｣�ﾕｦ�H.ｩWv�XﾍV�&��P〟nkialja ��ﾖｷF�F��Lqczna 

（l布巾 曝ﾛｶｶ��w��2�Wk砂）ie売高m，，Cena d重め，bm的－ 　60％，， 夫ｴ覧FY{ｧVﾒ��8�5F&ﾖ問�F�7F�w��ﾃC��8�h�b�p〟nkiada 

1 ��8�5$TD�5$T��8�58�D8�E�薮G$6�坊ﾆ��5�薮G"�15．682，50zl �6F謦�97，00pkt 

Majda，MieszkoSylwestrzak 31－545Krak6wui．Mogiiska97 鉄x�3�����40，00pkt 

2 ��������｢��8�56W'v�4ｶ��WFW&�舶H�h�d�襾'ｦV｢�14．883，00zl �6F謦�100，00pkt 

Piatkowski，34－100Wadowice， 田��3���ｷB�40，000鵬 



ul．Krakowska28 �� ��

3 ��8�54�ﾅD�(�8�4ﾖ�&6門w&�6ｶ��17．940，00zl �6F謦�90，00pkt 

25－150KieIce，ul．Barwinek5／26 鉄��3���ｷB�4000pkt 

4 ��8�44��$��h�dｦ��蹤��7ｦWw6ｶ��3C��ﾃC���16．543，00zl ��2�6F謦�94，00pkt 

MysIowice，ul．Kotarbihskiego19 鉄H�3���ｷB�4000pkt 

5 ��8�4&匁�6��WFW'8�h�e8�D&�&Vｸ�4(�D&坊ﾆ�ｸ�2�15．129，00zl 鳴�6F謦�99，00pkt 

S・BaraSp・J・，32－040Wrzasowice， ul．Urocza27 鉄��3���ｷB�40，00pkt 

5）wzakresieczeScinr5：，，SerwisKomputerowyIT”AndrzejPiatkowski，34－100Wadowice，

ul・Krakowska28，ZCenaOfertowabruttowczeScinr5WwysokoSci3382，50PLN．

Uzasadnieniewvboru：

WybranaofrtazaobydwakryteriaotrzymalalacznielOO，00pktwtym：WramaChkryterium”Cena

Ofenybruttoの－60・00pktiwramachkryterium・・Temindostawyの－40，00pkt・Wybranao危Ilaspehia

WymaganiaokreSlonewSIWZ・niepodlegaodrzuceniu，aWykonawcaktdryzlozylteof如enie

POdlegawykluczeniu．

PrzvznanaDunktacja：

Mmer 杷蒙�,��･H�4���ｦ�&�ｦ�H*妨4�坊Gｦ�&��Pmklada ��x�豸��F��Lqczna 

q咋lり 夫ｶ��x,ﾈ�2�Wk吋，te諦fm”Cena q停めIbmtt0－ 　60％タ， 夫ｴD友YMﾖﾒ��8�5F贍問�F�7F�ﾈ8ｨ8ｨ�ｳC��8�8�2�p〟nktada 

1 ��8�5$TD�5$T��h�e8�D8�E�薮G$6�坊ﾆ��5�薮G"�3．530，10zl �6F謦�97，00pkt 

Majda，MieszkoSylwestrzak 31－545Krak6W，ui．Mogilska97 鉄x�3���ｷB�40，00pkt 

2 ��8�56W'v�4ｶ��WFT��T�舶H�h�d�襾'ｦV｢�3．382，50zl �6F謦�100，00pkt 

Piatkowski，34－100Wadowice， ui．Krakowska28 田��3���ｷB�40，00pkt 

3 ���4�ﾅD�(�h�dﾖ�&6門w&�6ｶ��4．576，50zl �6F謦�84，00pkt 

25－150Kielce，ul．Barwinek5126 鼎H�3���ｷB�40，00pkt 

4 ��8�44��$��h�dｦ��蹤��7ｦWw6ｶ��3C��ﾃC���3．690，00zl �6F謦�95，00pkt 

MysIowice，ul．Kotarbihskiego19 鉄X�3���ｷB�40，00pkt 

5 ���&匁�6��WFT��E8�h�e8�D&�&Vｸ�4(�D&坊��ｸ�2�3．542，40zl �6F謦�97，00pkt 

S．BaraSp．J．，32－040Wrzasowice， ul．Urocza27 鉄x�3���ｷB�40，00pkt 

6）wzakresieczeScinr6：，，SeIWisKomputerowyIT”Andrzej Pi印kowski，34－100Wadowice，

ul．Kr・akowska28，ZCenaOfertow魯bruttowczesclnr6WwysokoSci10．095，00PLN．

Uzasadnieniewvboru：

WybranaoftrtazaobydwakryteriaotrzymalalacznielOO，00pktwtym：WramaChkryterium”Cena

Ofertybrutto”－60，00pktiwramachkryterium”Temindostawy”－40，00pkt・Wybranaoftrtaspehia

WymaganiaokreSlonew SIWZ，nie podlega odrzucenlu，aWykonawcaktdry zloZylte oferte nie

POdlegawykluczeniu・

PrzvznanaDunktacja：

Numer 杷免ﾖ��&�､ﾘ�6��ｦ�ｦ�ﾆ�4�坊Gｦ�&��Punktada ��x�豺F��岬��Lqc2na 

少を巧）／ ��鮎��6ｶ��w��2�Wk吋，te庇m，，Cbna q／を砂bmti0－ 　60％〃 夫ｴD末Y/ｧFﾒ��8�5F&ﾖ問�F�7F�ｺ�8ｨ�ｳC��8�h�b�p〟nktada 

1 ��8�5$TD�5$T���8�D8�E�薮G$6�妨F��5�薮G"�10．209，00zl �6F謦�99，00pkt 

Majda，MieszkoSylwestrzak 31－545Krak6W，uI．Mogilska97 鉄��3���ｷB�40，00pkt 

2 ��8�56W'v�4ｶ��WFW&�舶H�h�d�襾'ｦV｢�10．095，00zI �6F謦�100，00pkt 

Piatkowski，34－100Wadowice， ul．Krakowska28 田��3���ｷB�40，00pkt 

4 ��8�44��$��h�dｦ��蹤��7ｦWw6ｶ��3C��ﾃC���10．897，80zI �6F謦�96，00pkt 

Myslowice，ul．Kotarbihskiego19 鉄h�3���ｷB�40，00pkt 



7）wzakresjeczeScinr7：”REDICREO”S・C・PiotrChmiela・PiotrMajda・MieszkoSylwestrzak，

31－545Krak6W，ul．Mogilska97lZCenaOfertowabruttowczesclnr7WwysokoSci971，70PLN・

蛙nleWybor坦
wybranaofertazaobydwakryteriaotrzymalalacznielOO，00pktwtym：WramaChkryb誼um”Cena

ofelnybrutto”－60，00pktiwramachkryterium”Termindostawy”－40・00pkt・Wybranaofertaspelnia

wymaganiaokreSlonewSIWZ・niepodlegaodrzuceniu，aWykonawcaktdryzloZylteofen鴫nie

podlegawykluczeniu・

坦塑anapunktacj董－

Numer 陪ﾖ�,��ｧw��ｦ�ｦ��X.ｩ/ｦ帽��&��Pmktada ��V豸���ｶ���Lqczna 

少を砂 曝ﾛｶｶ��w��"�wklyterium，，Cena dを′ゆbmti0－ 　60％〕， 夫ｶ��'FW&ﾇVﾒ��8�5F&跏問�F�7F��8ｨ8ｨ�ｳC��8�h�b�pmktaqa 

1 �$TD�5$T��8�58�D8�E�薮G$6�坊ﾆ��5�薮G"�971，70zl �6F謦�100，00pkt ，l Majda，MieszkoSyiwestrzak 31545KrakdwulMogilska97 田��3���ｷB�40，00pkt 

4 �������ﾂ�4��$��8�4ｦ��蹤��7ｦWw6ｶ��3C��ﾃC���1．205，40zl �6F謦�88，00pkt ll Mys10Wice，ul．Kotarbihskiego19 鼎��3���ｷB�40，00pkt 

8）wzakresieczeScinr8：，，BINOCOMPUTERS，，S・Bobek・B・Bielak・S・BaraSpdlkaJawna・

32－040Wrzasowice？ul・Urocza27〕ZCenaOft証OWabruttowczesclnr8wwysokoScil・918，80PLN・

UzasadnienleWyboru：

wybranaoft証azaobydwakryteriaotrzymalalacznielOO・00pktwtym：WramaChkryterium”Cena

ofenybrutto”－60，00pktiwramachkryterium”Temindostawyの－40・00pkt・Wybranaofertaspelnia

wymaganiaokreSlonewSIWZ，niepodlegaodrzuceniu・aWykonawcaktdryzIoZylteofe巾nie

podlegawykluczeniu・

Przyznanapunktaqjaこ

N〟mer 派�ﾖ��;�w��ｦ�ｦ��X*妨6�XﾍV�&��nInkta〔ia ��x�豺F�ﾆｦ��Lqczna 

（重め， 曝ﾛｶｶ��w��Wkn，te′血m，，Cena dを砂bmit0－ 　60％，， 夫ｶ范FW&�ﾒ��8�3x5ｦﾖ問�F�7F�ﾆﾇ��ﾃC��8�h�b�p〟nkta（ja 

1 ��8�5$TD�5$T��8�58�D8�E�薮G$6�坊ﾆ��5�薮G"�3．173，40zl �6F謦�76，00pkt 

Majda，MieszkoSylwestrzak 31－545KI・akbwul．Mogilska97 �3h�3���ｷB�40，00pkt 

3 ������������4��ﾅD�(�8�4ﾖ�&6門w&�6ｶ��2．465，82zl �6F謦�87，00pkt 

25＿150KieIceul．Barwinek5I26 鼎x�3���ｷB�40，00pkt 

4 �����ﾂ��8�44��$��8�4ｦ��蹤��7ｦWw6ｶ��3C��ﾃC���799，50zl �6F謦�Oferta 

MysIowicelul・KotaI・bihskiego19 剿�'ｧV6���

5 ��8�4&匁�6��WFW'6ﾆﾅ8�T&�&Vｸ�ﾄ(�T&傍��ｶﾂ�1．918，80zl �6F謦�100，00pkt 

S．BaraSp．J．，32－040Wrzasowice， ul．Urocza27 田��3���ｷB�40，00pkt 

9）wzakresieczeScinr9：”BINOCOMPUTERS”S・Bobek，B・Bielak，S・BaraSp6着kaJawna・

32－040Wrzasowice）山Urocza271ZCenaOf誼owabruttowczeScinr9WwysokoSci926，19PLN・

Uzasadnieniewvboru：

WybranaofertazaobydwakryteriaotrzymalalacznielOO・00pktwtym：WramaChkryterium”Cena

ofertybrutto”－60，00pktiwramachkryteriumnTermindostawy男一40，00pkt・Wybranaofrtaspehia

wymaganiaokre乱onew SIWZ，niepodlegaodrzuceniu，aWykonawcaktdryzlozylteofertenie

POdlegawykluczeniu・

Przvznanapunktacja：

∧履mer 琶�&ﾖ�,��ｧw��｣�ﾕｦ�G&X���XﾍV�&��Punkta（ja ��V豺F�F��Lqczna 

少を砂 曝ﾛｶｶ��w����WklyLeIium，，Cena 少を均／b朋tio－ 　60％，， 夫ｴ蘭傍俎ｶﾒ��8�5GF跏問�F�7F�-�8ｨ�ｳC��8�h�b�p〟nkiada 



1 ��8�5$TD�5$T��h�e8�D8�E�薮G$6�坊ﾆ��5�薮G"�940，95zi �6F謦�99，00pkt 

Majda，MieszkoSylwestrzak 31－545Krakdw，ui．Mogilska97 鉄��3���ｷB�40，00pkt 

2 ��8�56W'v�4ｶ��WFW&�舶H�h�d�襾'ｦV｢�682，65zl �6F謦�Oferta 

Piatkowski，34－100Wadowice， ul．Krakowska28 剩�'ｧV6���

3 ��8�54�ﾅD�(�h�dﾖ�H�T6門w&�6ｶ��1．436，85zi �6F謦�79，00pkt 

25－150Kielce，ul．Barwinek5／26 �3��3���ｷB�4000pkt 

4 ��8�44��$��h�dｦ��蹤��7ｦWw6ｶ��3C��ﾃC���1．199，25zl 途�6F謦�84，00pkt 

MysIowice，ui．Kotarbihskiego19 鼎h�3���ｷB�40，00pkt 

5 ��8�4&匁�6��WFT��E8�h�e8�D&�&Vｸ�4(�D&坊ﾆ�ｸ�2�926，19zl �6F謦�100，00pkt 

S・BaraSp・J・，32－040Wrzasowice， ul．Urocza27 田��3���ｷB�40，00pkt 

10）w zakresie czeSci nrll：，，REDICREO”S・C・Piotr Chmiela，Piotr Majda，Mieszko

SylwestrZak，31－545Krak6W，ul・MogHska97，ZCenaOfertowab…ttOWCZeScinrllwwysokoSci

2．496，90PLN．

Uzasadnieniewvboru：

WybranaofertazaobydwakryteriaotrzymalalacznielOO，00pktwtym‥WramaChkryterium”Cena

Oftrtyb…ttOの－60・00pktiwramachkryteriumnTemindostawyの－40，00pkt・Wybranaofertaspehia

WymaganiaokreSlonew SIWZ，niepodlegaodrzuceniu，aWykonawcaktdryzlozylte oftrte nie

POdlegawykluczeniu．

Przvznanapunktacja：

N履mer 杷彦ﾖ�,��ｧw��ｦ�ｦ�G&W8��%ｦVGｦ�&��Punktada ��ﾖｷF��岬��Lqczna 

q布巾 仂��6ｶ��w�ﾂ�Wk吋，tefium，，Cena dをlり′bmti0－ 　60％タ， 夫ｴ��6妨&��ﾒ��8�5F&跏問�F�7F�wh�ﾃC��8�8�2�punktada 

1 ��8�5$TI|､5$T��h�e8�D8�E�薮G$6�坊ﾆ��5�薮G"�2．496，90zl �6F謦�100，00pkt 

Majda，MieszkoSylwestrzak 31－545Krak6W，ul．Mogilska97 田��3���ｷB�40，00pkt 

2 ��8�56W'v�4ｶ��WFW&�舶H�h�d�襾'ｦV｢�2．799，00zl �6F謦�94，00 

Piatkowski，34－100Wadowice， ul．Krakowska28 鉄H�3���ｷB�40，00pkt 

4 ��8�44��$��h�dｦ��蹤����7ｦWw6ｶ��3C��ﾃC���3．321，00zl �6F謦�85，00pm 

Myslowice，ul．Kotarbihskiego19 鼎X�3���ｷB�40，00pkt 

11）wzakresieczeScinr12：，，SeIWisKomputerowyIT”AndrzejPiatkowski，34－100Wadowice，

ul．Krakowska28，ZCenaOfertowabru請OWCZeSClnr12WwysokoSci15．800，00PLN．

UzasadnienleWyboru：

WybranaofertazaobydwakryteriaotrzymalalacznielOO，00pktwtym：WramaChkryteriumのCena

Ofertybruttoカー60，00pktiwramachkryteriumのTemindostawyの一40，00pkt・WybranaofertaspeInia

Wymagania okreSlonew SIWZ，nie podlega odrzuceniu，a Wykonawcaktdryzlozylte oferte nie

POdlegawykluczeniu・

Przyznanapunktaqia：

N履mer 杷匁���ﾆ�･x�W�柳ﾗｦ�ﾈ*妨6�X�霧�&��nmkia（ja 匁ﾖｷF�F��Lqczna 

Q／を巧）， 仂��6ｶ��w��2�Wkryterium，，Cena q毎秒bmlわー 　60％）， 夫ｸｼ��7FW&��ﾒ��8�5F&跏問�F�7F�ﾈ8ｨ8ｨ�ｳC��8�h�b�p〟nktada 

2 ��8�56W'v�4ｶ��WFW&�舶H�h�d�襾'ｦV｢�15．800，00zl �6F謦�100，00pkt 

Piatkowski，34－100Wadowice， ul．Krakowska28 田��3���ｷB�40，00pkt 

4 ��8�44��$��h�dｦ��蹤��7ｦWw6ｶ��3C��ﾃC���16．974，00zl �6F謦�96，00pkt 

Myslowice，ul．Kotarbihskiego19 鉄h�3���ｷB�40，00pkt 



12）wzakresieczeScinr13：”BINOCOMPUTERS・・S・Bobek，B・Bielak，S・BaraSp61kaJawna・

32－040Wrzasowicelul・Urocza27，ZCenaOfertowabruttowczesclnr13wwysokoScil・462，47

PLN．

旦ZaSadnienleWybO型i

wybranao帥azaobydwakryteriaotrzymalalacznielOO・00pktwtym：WramaChkryterium”Cena

ofehybrutto”－60，00pktiwramachkryterium”Termindostawy”一40・00pkt・Wybranao帥aspelnia

wymaganiaokreSlonewSIWZ・niepodlegaodrzuceniu，aWykonawcaktdryzlozylteofa鴫nie墨藍豊
塑mdwiehpubliczny吐

LJe2eliniemoZnavybraenqikorzystnieiszeil擁ryzuwaginato・Zedwielubwie’匂qfertprzedstawiatakisam

bilansceIかubkosztuiintychk′yteribwoceYy擁rtzamawityqq，坤扉rbdかCh窮rtlybieraQかteznqiniZszq

Cenqr

PrzyznanapunktaQj旦

N〟mer 波&ﾖ�,��ｧv��ｦ�&�ｦ�G&W6�VGｦ�&��儕mk的da ��x�豺F�F��Lqczna 

少を均） 曝ｼ��ｦｶ��w��"�儻kIyter寂m，，Cena l毎秒bmtt0－ 　60％）） 夫ｸ,ﾈ�'FW(�&ﾒ��8�8�ｦ贍問�F�7F�ｺ�8ｨ�ｳC��8�h�b�p〟nktaqa 

1 �$TD�5$T��8�58�D8�E�薮G$6�坊ﾆ��5�薮G"��1．469，85zl �6F貭�100，00pkt ll Majda，MieszkoSyIwestrzak 31545Krak6wuIMogilska97 剴c��3���ｷB�40，00pkt 

2 免ﾂ���R�l erwisKomputerowyI－’’Andrzej atkowski，34－100Wadowice， Krakowska28 �1．499，00zl �6F謦�0ftrta Odrzucona 

4 �4��$��8�4ｦ��蹤��7｢�妨w6ｶ��3C��ﾃC���1．845，00zl �6F謦�88，00pkt ，l MslowiceuIKotarbihsk 册g019 鼎��3���ｷB�40，00pkt 

5 利��ﾂ��8�4&匁�6��WFW'6ﾈ�58�T&�&Vｶﾄ(�T&坊ﾆ�ｸ�2��1．462，47zl �6F謦�100，00pkt 

S u �&�&�7��Tｨ�S�3(�ﾃ�C�w'ｦ�6��6X�2��EW&�7ｦ�#r�田��3���ｷB�40，00pkt 

II．Dzia塵CnaPOdstawieart・92ust・lpkt7）ustawyPrawozamdwiehpublicznychZamawi祖Cy

infbmuJe，乞ewczesclnr10przedmiotowepostepowaniezostaIouniewaznionenapodstawie

art．93ust．lpkt4）ustawyPrawozamdwiehpublicznych・

Zgodnie叩・93ust・lpkt4）ustawyPzpZamawi袖yuniewaZniapostepowanieoudzielenie

zamdwienla，jeZelicenanajkorzystnieiszejofertylubof誼aznajnizszacenaprzewyZszakwote・ktdra

zamawl劉aCyZamierzaprzeznaczyc nasHnansowanie zamdwienia・Chyba・Ze zamawl明CymOZe

zwiekszyCtekwotedocenynaikorzystniejszejoferty・

Uzasadnieniefaktyczne：

PrzywolanapodstawaprawnauniewaZnieniazwalniazamawl明CyCh zobowiazkudokonywania

ocenyofertiwyboru ofもrty najkorzystniejszqiw sytuaqiikiedyzawarcie umowy zwybranym

vykonawcanlejestmo拙WezpowodubrakuSrodkdwnajejsHnansowanie・

Ceny brutto zlozonych ofert dla wymienionych powy拘　CZeSCl ninlelSZegO POStePOWania

przewyzsz劉LaSrodkiHnansowezabezpleCZOnePrZeZZamawlaJaCegOnaichrealizaqIe・aZamawlgaCy

niemozezwiekszyeSrodkdwHnansowychdocenynaikorzystniqiszejofertywczeScinrlO・

WobecpowyZszegowprzedmiotowympostepowaniuspelnionajestwskazanawart・93ust・lpkt4

ustawypzpprzeslankastanowlaCaPOdstawedouniewaZnieniapostepowaniaoudzieleniezamdwienia

publicznego，ZatemZamawl瑚CyjestzobowiazanyuniewaZnlCPrZedmiotowepostepowanie・

III．Dzia塵CnaPOdstawieart．92ust．1pkt3）ustawyPrawozamdwiehpublicznychZamawiajacy

infbmLUe，乞ewczesclnr8zostalaodrzuconaofertaWykonawcy：，，COMPRO男JolantaOIszewska，

41－400MysIowice，ul．Kotarbihskiego19，naPOdstawieart・89ust・lpkt2）ustawy－Prawo

zam（iwiehpublicznych・
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Uzasadnienieprawne：

Zgodniezar189ust・1pkt2）ustawyPzpZamIや魂cyodrzucaofenejeZelijetneSCnieodpowiada

treSciSpecyHkaqiiIstotnychWa…nkbwZamdwlenla，ZZaStrZeZeniemart．87ust．2pkt3．

Uzasadnieniefaktvczne：

Zamawiz南cywczesclnr80drzuciloferte Wykonawcy：”COMPRO”JolantaOIszewska，41－400

Myslowi∞，ul・Kotarbihskiego19・POniewaZwfbmularzu誓nOWym（za互czniknr2doSIWZ）dla

CZeScinr8WykonaYCaWyCeni11sztuke，aZgOdniezoplSemPrZedmiotuzamdwienia（zalacznik

nrldoSIWZ）ZamawlgaCyWymagaldostawyprzedmiotuzamdwieniawiloSci3sztuk．

IV・Dzial南cnapodstawieart・92ust・lpkt3）ustavvPzpZdmaw震南cyinfbmLJe，2ewczeSci

nr9zostaTaodrzuconaofr：rtaWykonawcy：。SeIWisKomputerowyIT”AndrzejPiatkowski，34－100

Wadowice，ul・Krakowska28・naPOdstawieart・90ust・3ustawyPrawozamdwiehpublicznych・

UzasadnienieDraWne：

Zgodnie z art・90ust・3ustawy Prawo zamdwieh publicznych ZamawlgaCy Odrzuca oferte

Wykonawcy，ktdrynieudzielilwyiaSniehlubjeZelidokonanaocenawyjaSniehwrazzezlozonymi

dowodamipotwierdza，Ze ofertazawierarazaco niska cenelub kosztw stosunku do przedmiom

ZamOWlenla．

Uzasadnieniefaktvczne：

ZamawlgaCy W CZeSci nr90drzucil ofelte Wykonawcy‥”Serwis KomputerowyIT”Andrzej

Piatkowski，34－100Wadowice，uLKrakowska28，POnleWaZWykonawcatenniezIozylwyjaSnienia

POd k印em ra牽CO niskiqi ceny zlozonej oferty w postepowaniu oraz nie przedstawil dowodbw

dotyczacych elementdw kalkulaqii majacych wpb，W na WySOkoS6ceny oferty w czeSci nr9．

Zamawiz南cydzia喧hcnapodstawieart・90ust“1ilaustawyzdniazdnia29stycznia2004r．Prawo

ZamdwiehpublicznychzwrdcilsiedoWykonawcyozlozenieyyj申iehpodk車emraZaconiskiqiceny

Z1020n句Oft証ywczeScinr9，POStePOWaniaorazprzedstawleniedowoddwdotyczacychelement6w

kalkulaqiimをiacychwpbrwnawysokoSCcenyoferty，leczwterminiewyznaczonym wpiSmiezdnia

16．10．2020r．Wykonawcatakichw諦aSnie anidowodbwnieprzedstawilZamawi南cemu．

V．Dzia坤acnapodstawieart・92ust・lpkt3）ustawyPzpZamawiqiacyinfbmLtie，ZewczeScinr13

ZOStala odrzucona oferta Wykonawcy：”SeIWis KomFIuterOWyITのAndrzej Piatkowski，34－100

Wadowice，ul．Krakowska28，na POdstawie art．89ust．l pkt2）ustaWy Prawo zamdwieh

Publicznych・

Uzasadnienieprawne：

Zgodniezalt・89ust・1pkt2）ustaWPrawozamdwiehpublicznychZamawi卸CyOdrzucaof的，

jeZeli、商treSCnieodpowiadatreScispecyHkaqiiistotnychwa…nkdwzamdwienla，ZZaStrZeZeniem

art．87ust．2pkt3“

UzasadnieniefLktvczne：

W przedmiotowympostepowaniuZamawiaiaCy Odrzucilofe鴫Wykonawcy”SerwisKomputerowy

IT”AndrzejPiatkowski，34－100Wadowice，uLKrakowska28，POniewaZWykonawcaniezalaczyldo

OfertyfbmuIarzacenowegodlaczeScinr13・

ZamawiajacywrozdzialeXIust．2SIWZnapisalcomusizawiera60ferta・Zgodnieztymizapisami

WykonawcazobowiazanybylzalaczyCdooftrty：

，＆）zatacmiknr2doSIWZ－rbmular・zCenOW，WedhlgZalaczonegodoSIWZwzoru（wypehiony

i podpisany przez osobe upowaかiona／osoby upowaznione do reprezentowania wykonawcy）－

st）OI・zadzonvdlakazdejczeScioddzielnie；”

Wykon叩CaWPrZyl〕adku czeScinr13niestety nie dope串tego obowiazku opisanego przez

Zamawl望CegO W rOZdziale XI Specy角kadi Tstotnych Warunkdw Zamdwienla・W Swietle

ObowiazuIaCyChprzepisdwprawazamdwiehpublicznychfbmularzcenowynjepodlegauzupehieniu．
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prosimyopotwierdzeniewdniudzisieiszymodbioruczytelnegonini彊egopismae－mailemnaadres：

型＠as理由
wraziebrakuwyraZnegopotwierdzeniazPahstwastronywpostepowaniudowodowymZamawlaJaCy

przedlozydowddnadaniapISmaPrZeSlanegopocztaelektroniczna・

DziekLJemyzaudzialwpostepowaniu・

峨即．1釈㊨

出　陣骨品謹告捕

∴芭

l ll／‖

r言、（声高

Rozdzielnik：

1）”REDICREO”S．C．PiotrChmiela，PiotrMaida，MieszkoSylwestrzak，31－545Krakdw，ul・Mogilska97

2），，SerwisKomputerowyIT”AndrzqiP車kowski，34－100Wadowice，uLKrakowska28

3），，SALTAR，，MarcinWrohski，25－150Kielce，ul・Barwinek5／26

4）”COMPRO”JolantaOIszewska，41－400MysIowice，uLKotarbihskiego19

5）。BINOCOMPUTERS”S．Bobek，B・Bielak，S・BaraSpdlkaJawna，32－040Wrzasowice・ul・Urocza27

6）stronaintemetowaAkademiiSztukPieknychim・JanaMat句kiwKrakowie：bip・aSP・krakow・p1

7）かa

（、し＼中上

申小五ノ

／1、＿ノンも〟／

棚邸 凧／信〃（高


