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Wrocław, dnia 26.04.2012 r. 
 

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 
 

 

DZP-2621-5/2012 

Zakup wraz z dostawą  oprogramowania i sprzętu komputerowego dla  Zakładu 

Narodowego im. Ossolińskich 

 

 
Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2010 r.  nr 113, poz. 759 ze zm.), informuję o wyniku postępowania: 

 

Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy: 

 

 
ATUT Komputer  Maciej Laskowski 

Armii Krajowej 10a/2 

50-541 Wrocław 

 

Uzasadnienie:  

Złożona oferta nie podlega odrzuceniu, spełnia wymogi zawarte w siwz. 

 

 

Streszczenie oceny ofert i porównanie złożonych ofert: 

Kryterium oceny ofert stanowi 100% ceny zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.  

 

 

Lp. Numer 

oferty 

Nazwa Wykonawcy Przyznana punktacja  

Cena – 100 % 

1.  

1 

Cezar Sp. z o.o. 

Jaśminowa 1 A 

05-825 Grodzisk Mazowiecki 

Wykonawca wykluczony 

art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy 

Pzp  

2.  

2 

ATUT Komputer  Maciej Laskowski 

Armii Krajowej 10a/2 

50-541 Wrocław 

100 

 

Zgodnie z  art.  92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający informuje iż: 

a) odrzucono 1 ofertę,  

b) wykluczono 1  wykonawcę. 

 

 

Cezar Sp. z o.o. 

Jaśminowa 1 A 

05-825 Grodzisk Mazowiecki 

Uzasadnienie prawne: art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp. 

Uzasadnienie faktyczne: Z postępowania o zamówienie publiczne wyklucza się  wykonawcę, który nie 

wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu – tj. nie złożył dokumentacji technicznej 

proponowanego sprzętu do oferty. 

 

 

 

 



Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę  w terminie do dnia 30.04.2012 do godz.  

14.00, do uzupełnienia w/w dokumentu.  

 

- dokumentacji technicznej proponowanego sprzętu do oferty – pozycja 4 i 5 – załącznik nr 4 do oferty. 

 

 

Wykonawca nie złożył dokumentu do wyznaczonego terminu przez Zamawiającego.   

 

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp oferta wykonawcy wykluczonego uznana jest za odrzuconą.  

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 4 umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta zgodnie z 

terminami,  o których  mowa art. 94 ust. 1  pkt 2 ustawy Pzp.  

 

 

 

 

          Dyrektor 

(-) dr Adolf Juzwenko 


