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Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie 

alternatywnego źródła chłodu pomieszczeń dystrybucji serwerowej (PSD) w wieżach A i B 

budynku Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przy al. 

Niepodległości 34 w Poznaniu”. 

Znak sprawy: DA-IV-3-1.272.3.2020 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Na podstawie art. 92 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający zawiadamia, że  

w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty: 

Oferta nr 1: 

APTherm ADAM PYTLIK 

ul. Witkowicka 7 

64-530 Kaźmierz  

Cena oferty – liczba punktów – 60,00 pkt. 

Termin usunięcia usterki w okresie gwarancji - Liczba punktów - 10,00 pkt. 

Dodatkowa gwarancja - Liczba punktów - 20,00 pkt. 

Suma punktów: 90,00 pkt. 

 

 

Oferta złożona przez ww. Wykonawcę, spełnia wymogi Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ). Jest ofertą ważną w postępowaniu (nie podlega odrzuceniu).  

Wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. 

Oferta na podstawie kryteriów oceny ofert została uznana za najkorzystniejszą. 

 

 

 

 

 



Zbiorcze zestawienie ofert: 

 

Oferta nr 1: 

APTherm ADAM PYTLIK 

ul. Witkowicka 7 

64-530 Kaźmierz  

Cena oferty – liczba punktów – 60,00 pkt. 

Termin usunięcia usterki w okresie gwarancji - Liczba punktów - 10,00 pkt. 

Dodatkowa gwarancja - Liczba punktów - 20,00 pkt. 

Suma punktów: 90,00 pkt. 

 

Oferta nr 2: 

BOMAX TEY Sp. z o.o. 

ul. Szczepankowo 134  

61-313 Poznań  

Cena oferty – liczba punktów – 45,91 pkt. 

Termin usunięcia usterki w okresie gwarancji - Liczba punktów - 20,00 pkt. 

Dodatkowa gwarancja - Liczba punktów - 20,00 pkt. 

Suma punktów: 85,91 pkt. 

 

Oferta nr 3: 

TRIM-SERVICE MATUSZAK Sp. J. 

ul. Kokosowa 2  

60-185 Skórzewo  

Cena oferty – liczba punktów – 44,58 pkt. 

Termin usunięcia usterki w okresie gwarancji - Liczba punktów - 20,00 pkt. 

Dodatkowa gwarancja - Liczba punktów - 20,00 pkt. 

Suma punktów: 84,58 pkt. 

 

Oferta nr 4: 

WERNER Sp. z o.o., Sp. K. 

ul. Jana Matejki 5  

62-050 Mosina  

Cena oferty – liczba punktów – 33,64 pkt. 

Termin usunięcia usterki w okresie gwarancji - Liczba punktów - 20,00 pkt. 

Dodatkowa gwarancja - Liczba punktów - 20,00 pkt. 

Suma punktów: 73,64 pkt. 

 

 

Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył żadnego z Wykonawców  

z niniejszego postepowania. Ponadto Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie 

został ustanowiony dynamiczny system zakupów. 
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