
 

 

Wojnicz, dn.03.02.2021r.  
 
 

  WSZYSCY WYKONAWCY 

 

 
POWTÓRNA OCENA - WYBÓR NAJKORZYSTANIEJSZEJ OFERTY 

 
 
 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) – Zamawiający Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego  
w Wojniczu, po dokonaniu powtórnej czynności badania ofert (ponowna czynnośd badana ofert  
została przeprowadzona po wniesieniu przez jednego z Wykonawców informacji o czynnościach 
niezgodnych z przepisami Prawa zamówieo publicznych w prowadzonym postępowaniu) w ten 
sposób, że zamówienia publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę 
wraz z instalacją sprzętu komputerowego i narzędzi TIK dla Szkoły Podstawowej im. św. Jana 
Kantego w Wojniczu” została rozstrzygnięte w następujący sposób.  
 
Wpłynęło 7 ofert .  
Wybrano Wykonawcę: 

Wilanka sp. z o. o. ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa  
 
Cena brutto oferty: 94739,53 zł 
Termin realizacji zamówienia – 14 dni. 
 

Oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ i jest zgodna z wymogami 
ustawy Pzp. Oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów (100,00) przyznaną w oparciu 
o ustalone kryteria: 

 w kryterium „Cena” – 60,00 pkt 

 w kryterium „Termin realizacji zamówienia” – 40 pkt 
 

1. Streszczenie oceny i porównanie pozostałych złożonych ofert zawierające punktację 
przyznaną Wykonawcom przedstawiono poniżej: 

 
1.1.  Web- Profit Maciej Kuźlik ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie (oferta nr 1) - liczba uzyskanych 

punktów: 99,01 w tym: 

 w kryterium „Cena” – 59,01 pkt 

 w kryterium „Termin realizacji zamówienia” – 40 pkt 
1.2. ALLTECH Sp.J. 09-407 Płock, ul. Spółdzielcza 33 (oferta nr 2) - liczba uzyskanych punktów: 88,51  

w tym: 
        -  w kryterium „Cena” – 48,51 pkt 
        - w kryterium „Termin realizacji zamówienia” – 40 pkt 
1.3. FHU Horyzont Krzysztof Lech, ul. 11 listopada 21, 38-300 Gorlice (oferta nr 4) - liczba uzyskanych 

punktów: 88,57 w tym: 
        -  w kryterium „Cena” – 48,57 pkt 
        - w kryterium „Termin realizacji zamówienia” – 40 pkt 
1.4. BINO COMPUTERS  S.BOBEK, B. BIELAK, S. BARA SPÓŁKA JAWNA, ul. Urocza 27, 32-040 
Wrząsowice (oferta nr 5) - liczba uzyskanych punktów: 87,75 w tym: 
        -  w kryterium „Cena” – 47,75 pkt 
        - w kryterium „Termin realizacji zamówienia” – 40 pkt 
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1.5. MaNComplex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce (oferta nr 
6 ) - liczba uzyskanych punktów: 98,04 w tym: 
        -  w kryterium „Cena” – 58,04 pkt 
        - w kryterium „Termin realizacji zamówienia” – 40 pkt 
1.6. MaNComplex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce (oferta nr 
7 ) - liczba uzyskanych punktów: 82,70 w tym: 
        -  w kryterium „Cena” – 42,70 pkt 
        - w kryterium „Termin realizacji zamówienia” – 40 pkt 

 
 

2. Z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego z Wykonawców. 
 

3. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.  
 

4. Zamawiający zawrze umowę w określonym w art. 94 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówieo 
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).  

 
 
 
 

    Dorota Wełna 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej  
im. św. Jana Kantego w Wojniczu 

 


