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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 

 

Zgodnie z art. 91 ust. 1 i art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) (PZP) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:  

„Dostawę, instalację i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby projektu CENAGIS” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 

Priorytetowej „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” Działania 1.1. 

„Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,  

wybrano ofertę złożoną przez: 

 

FORMAT Sp. z o. o. 

ul. Czereśniowa 130 

02-456 Warszawa  
 

 

Zbiorcze zestawienie ofert: 

L.P. 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 

adres Wykonawcy 
Kryterium Pkt. 

Łączna 

punktacja 

(Ocena 

punktowa 

Oferty) 

1 

ASBIS Poland Sp. z o.o. 

ul. Krasnowolska 17A 

02-849 Warszawa 

 

 

 

 

 

 

Kryterium nr 1 

Cena oferty brutto 

(waga - 60%) 

53,49 

93,49 

Kryterium nr 2 

Okres Gwarancji na dostarczone 

urządzenia 

(waga - 20%) 

20,00 

Kryterium nr 3 

Termin realizacji zamówienia 

(waga - 20%) 

20,00 
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2 

NETFRONT  

Górka Siemaszko  

Spółka Jawna 

82-300 Elbląg 

ul. Ogrodowa 25 lok. 3.  

Kryterium nr 1 

Cena oferty brutto 

(waga - 60%) 

__ 

__ 

Kryterium nr 2 

Okres Gwarancji na dostarczone 

urządzenia 

(waga - 20%) 

__ 

Kryterium nr 3 

Termin realizacji zamówienia 

(waga - 20%) 

__ 

3 

Vecto Sp. z o. o. 

Al. Lotników 32/46 

02-668 Warszawa 

Kryterium nr 1 

Cena oferty brutto 

(waga - 60%) 

59,20 

99,20 

Kryterium nr 2 

Okres Gwarancji na dostarczone 

urządzenia 

(waga - 20%) 

20,00 

Kryterium nr 3 

Termin realizacji zamówienia 

(waga - 20%) 

20,00 

4 

FORMAT Sp. z o. o. 

ul. Czereśniowa 130 

02-456 Warszawa 

Kryterium nr 1 

Cena oferty brutto 

(waga - 60%) 

60,00 

100,00 

Kryterium nr 2 

Okres Gwarancji na dostarczone 

urządzenia 

(waga - 20%) 

20,00 

Kryterium nr 3 

Termin realizacji zamówienia 

(waga - 20%) 

20,00 

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Oferta Wykonawcy Format Sp. z o. o.  przedstawia 

najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium cena oraz innych ww. kryteriów oceny ofert odnoszących się do 

przedmiotu zamówienia - zgodnie z kryteriami oceny ofert, otrzymała największą liczbę punktów – 100 pkt. 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez 

niego oferta spełnia wymagania stawiane w SIWZ i tym samym nie podlega odrzuceniu. 

 

Cena oferty nie mieści się w kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację  zamówienia, tj. w kwocie 

3 645 000,00 zł brutto. Zamawiający zwiększa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia do 

wysokości wynikającej z oferty, tj. do kwoty 3 942 230,00 zł. brutto. 
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Ponadto, Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1) PZP umowa może zostać zawarta 

w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty. 
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