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Skoroszyce, dnia 14.07.2022 r. 
Nr referencyjny postępowania IP.IZ.271.5.2022.IBK                                                                                                 
        
Zamawiający: 
Gmina Skoroszyce 
ul. Powstańców Śl.17 
48-320 Skoroszyce 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ   
(zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych) 

 
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 
negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 na zadanie: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w 
ramach programu wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty 
PPGR” 
 
Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U.2021 poz. 1129 ze zm.) informuje o wyniku postępowania:  
 
1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy: 

 
ATABAJT Roik, Słowik, Mazurkiewicz S.J. 
ul. Kośnego 50, 45-372 Opole 
 
która została uznana za ważną i uzyskała najwyższą ilość punktów – 60 w kryterium: Cena całkowita 
brutto (zł) – 60,00 pkt; w kryterium: Termin dostawy – 40 pkt 

 
Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: 505 739,10 zł (słownie: pięćset 
pięć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych 10/100) oraz podał termin dostawy: 30 dni. 
 
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 
Zgodnie z pkt. 23 SWZ suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową 
ocenę danej oferty. 
Wykonawca otrzymał najwyższą ilość punktów, zatem jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
 
 

2. Informacje o złożonych ofertach: 
 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres wykonawcy wartość zamówienia brutto / Cena 
oferty brutto 

Termin 
wykonania/ liczba 
punktów zgodnie 

z pkt 23 SWZ 

Liczba punktów 

Laptop  
1 szt./l.pkt. 

Komputer 
stacjonarny 1 szt/l. 
pkt 

1 g.IT SOLUTIONS   Michał 
Daszkiewicz 

ul. Grunwaldzka 5e          
99-300 Kutno 

499 134,00/  27 452,37/  30 dni / 40 pkt 97,62 pkt 

2 495,67 2 495,67 

526 586,37 / 57,62 
2 ATABAJT Roik, Słowik, 

Mazurkiewicz S.J. 
ul. Kośnego 50, 45-372 

Opole 

472 320,00 33 419,10 30 dni / 40 pkt 100 pkt 

2 361, 60 3 038, 10 
505 739,10 / 60 pkt 

3 iCOD.pl Sp. z o.o. 
ul. Grażyńskiego 51, 

43-300 Bielsko - Biała 

457 806,00 / --
--- 

 
24 773,43 /------- 

30 dni / ----- Oferta 
odrzucona 

2 289,03 2 252,13  
482 579,43 / ---------- 
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3. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu: 

 
Nr 
oferty 

Nazwa i adres wykonawcy wartość zamówienia brutto / Cena 
oferty brutto 

Termin 
wykonania/ liczba 
punktów zgodnie 

z pkt 23 SWZ 

Liczba punktów 

Laptop  
1 szt./l.pkt. 

Komputer 
stacjonarny 1 szt/l. 
pkt 

1 g.IT SOLUTIONS   Michał 
Daszkiewicz 

ul. Grunwaldzka 5e          
99-300 Kutno 

499 134,00/  27 452,37/  30 dni / 40 pkt 97,62 pkt 

2 495,67 2 495,67 
526 586,37 / 57,62 

2 ATABAJT Roik, Słowik, 
Mazurkiewicz S.J. 

ul. Kośnego 50, 45-372 
Opole 

472 320,00 33 419,10 30 dni / 40 pkt 100 pkt 

2 361, 60 3 038, 10 

505 739,10 / 60 pkt 
 
 
4. Wykonawcy , których oferty zostały odrzucone: 
 

Wykonawca iCOD.pl Sp. z o.o. 
ul. Grażyńskiego 51, 
43-300 Bielsko - Biała 

Podstawa prawna 
i powód 
odrzucenia 

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych (Pzp) – Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie 
uzupełnił oferty o przedmiotowe środki dowodowe. 
 
W dniu 29.06.2022 r. Wykonawcy wezwany został do uzupełnienia oferty poprzez złożenie 
podmiotowych środków dowodowych: oświadczenie producenta o objęciu 
odpowiedzialnością gwarancyjną na dostarczony sprzęt komputerowy oraz Karta 
gwarancyjna na oferowane komputery i laptopy. 
Zamawiający określił wymagania, aby zaoferowane komputery (zarówno komputery 
przenośne jak i stacjonarne ) posiadały: 
·         Minimalny czas trwania gwarancji producenta wynosi 3 lata, świadczona w miejscu 
użytkowania sprzętu (on-site). 
·         Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz 
posiadać autoryzacje producenta urządzeń 
·         Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku niewywiązywania się z 
obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie 
zobowiązania związane z serwisem. 
Podana przez Wykonawcę informacja jakoby wymóg ten został spełniony przez stronę 
producenta jest błędna. Producent Lenovo wg. wiedzy Zamawiającego realizuje naprawy 
serwisowe przez Autoryzowanych Partnerów Serwisowych, a na stronie brak jest 
potwierdzenia wymogu, aby w razie niewywiązywania się przez APS ze zleceń 
gwarancyjnych producent przejął na siebie obowiązek serwisowy. Ponadto oferowane 
komputery przenośne Lenovo V15 G2 posiadają podstawową gwarancję 2 letnią i 
Zamawiający nie  jest w stanie dokonać weryfikacji, czy dostarczone komputery będą 
posiadały wydłużoną gwarancję na etapie oceny ofert. Zamawiający z tego powodu wymaga 
oświadczeń producenta komputera, aby mieć pewność, że zaoferowany komputer spełnia 
warunki dotyczące gwarancji i serwisu, a z poziomu strony internetowe producenta na 
podstawie part numeru lub modelu nie jest w stanie przeprowadzić takiej weryfikacji. 
Zamawiający dodatkowo nie ma możliwości przeprowadzenia kontroli numerów seryjnych 
ponieważ te nie były podawane na etapie oferty, a wymóg ich podania nie istnieje w żadnym 
z miejsc w opisie przedmiotu zamówienia i SWZ. 
Wykonawca miał możliwość składania pytań i wniosków na etapie ogłoszonego 
postępowania przed złożeniem ofert i jeżeli którykolwiek z zapisów budził jego wątpliwości 
lub powodował „niezasadność” powinien złożyć wniosek o jego zmianę treści lub pytanie o 
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wyjaśnienie. Żaden z Wykonawców nie zakwestionował zapisów dot. gwarancji i serwisu, 
przystępując do postępowania je zaakceptował. 
Zmiana zapisów i pominięcie niektórych z zapisów treści Opisu Przedmiotu Zamówienia po 
terminie składania ofert stanowiłaby nierówne traktowanie Wykonawców oraz prowadzenie 
negocjacji z Wykonawcą co jest niezgodne z procedurą przewidzianą postępowaniem w 
trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji i mogłoby spowodować nałożenie kary na 
Zamawiającego oraz protesty innych Wykonawców.    

 
     

5. Data zawiadomienia: 14.07.2022 r. 
           Zatwierdził:  
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