
 

Poznań, dnia 08.02.2021r. 

 

Dotyczy postępowania pn.: „Dostawa do Szkół i Wielkopolskich Samorządowych Centrów 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (WSCKZiU) biorących udział w projekcie „Czas 

zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” fabrycznie nowych mobilnych stacji 

roboczych wraz z ich dystrybucją”. 

Źródło współfinansowania:  

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, działanie 8.3, 

poddziałanie 8.3.3, projekt pt. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. 

Znak sprawy: DE-II.433.9.2020 

 

- Wykonawcy biorący udział 

w postępowaniu 

- Strona www 

 

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: 

JAROSŁAW KAŹMIERCZAK "HARDSOFT-TELEKOM" 

ul. Namysłowska 17/19 

60-166 Poznań 

Cena oferty: 60,00 pkt. 

„Zainstalowanie oprogramowania producenta mobilnej stacji roboczej umożliwiającego 

automatyczną aktualizację sterowników oraz systemu BIOS”: - 20,00 pkt. 

„Dodatkowa gwarancja”: - 20,00 pkt. 

Suma punktów: - 100,00 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: 

JAROSŁAW KAŹMIERCZAK "HARDSOFT-TELEKOM" 

ul. Namysłowska 17/19 

60-166 Poznań 

Cena oferty: 60,00 pkt. 

„Zainstalowanie oprogramowania producenta mobilnej stacji roboczej umożliwiającego 

automatyczną aktualizację sterowników oraz systemu BIOS”: - 20,00 pkt. 

„Dodatkowa gwarancja”: - 20,00 pkt. 

Suma punktów: - 100,00 pkt. 

 

 

 



 

Oferta nr 2: 

COMP S.A. 

ul. Jutrzenki 116 

02-230 Warszawa 

Cena oferty: 59,85 pkt. 

„Zainstalowanie oprogramowania producenta mobilnej stacji roboczej umożliwiającego 

automatyczną aktualizację sterowników oraz systemu BIOS”: - 20,00 pkt. 

„Dodatkowa gwarancja”: - 20,00 pkt. 

Suma punktów: - 99,85 pkt. 

 

Oferta nr 3: 

CEZAR CEZARY MACHNIO I PIOTR GĘBKA Sp. z o.o. 

ul. Wolność 8/4 

26-600 Radom 

Cena oferty: 34,05 pkt. 

„Zainstalowanie oprogramowania producenta mobilnej stacji roboczej umożliwiającego 

automatyczną aktualizację sterowników oraz systemu BIOS”: - 20,00 pkt. 

„Dodatkowa gwarancja”: - 20,00 pkt. 

Suma punktów: - 74,05 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. 

 

 

  Zatwierdził: 

  Dorota Kinal 

/-/ 

     Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki 

 


