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Warszawa, dnia 20.04.2020 r. 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

w związku z postępowaniem na zakup wraz z dostawą sprzętu IT w ramach projektu „Aktywuj pracę” 

realizowanego w ramach pilotażowego programu „Praca - Integracja” finansowanego ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 

1. Nr postępowania: 05/03/2020/WN data: 30.03.2020 r. 

2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: NICAT COM Sp. z o.o., która otrzymała największą liczbę 

punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia proponując kwotę 110 840,22 złotych brutto. 

3. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną punktacją. 

Nr 

oferty 

Nazwa firmy Cena w zł brutto Kryterium 

cena brutto 

Punkty przyznane 

łącznie 

1. MBA System Sp. z o.o. 118 139,04 Konkurencyjna 

cena 100% 

94,00 

2. Bechtle direct Polska Sp. z o.o. 112 362,44 Konkurencyjna 

cena 100% 

99,00 

3. NICAT COM Sp. z o.o. 110 840,22 Konkurencyjna 

cena 100% 

100,00 

4. TRICELL Piotr Kochański 114 845,10 Konkurencyjna 

cena 100% 

97,00 

5. GIGA MULTIMEDIA Eugeniusz 

Sienicki 

113 652,00 Konkurencyjna 

cena 100% 

98,00 

 

Oferty odrzucone formalnie: 

1. Grupa E Sp. z o.o. - Oferta odrzucona z powodu niespełniania warunków określonych  

w zapytaniu ofertowym, w opisie przedmiotu zamówienia  pkt. 1 Notebook pozycja nr 4 

wyświetlacz.  Z opisu parametru jednoznacznie wynika, iż sprzęt powinien posiadać 

wyświetlacz 14” natomiast oferowany sprzęt posiada wyświetlacz 15” 
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2. CPU ZETO Sp. z o.o.- Oferta odrzucona z powodu niespełniania warunków określonych  

w zapytaniu ofertowym, w opisie przedmiotu zamówienia  pkt. 1 Notebook pozycja nr 4 

wyświetlacz. Z opisu parametru jednoznacznie wynika, iż sprzęt powinien posiadać 

wyświetlacz 14” natomiast oferowany sprzęt posiada wyświetlacz 15” 

3. ZPIZI UNIPOL SERWIK D.K – Oferta odrzucona z powodu niespełniania warunków określonych 

w pkt. 7 zapytania ofertowego tj. W złożonym oświadczeniu oferent zaznaczył, iż  jest 

powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. 

 

 

Zatwierdził (Dyrektor jednostki organizacyjnej prowadzącej 
postępowanie lub inna osoba upoważniona przez  Zarząd) : 

 

………………………………………………… 
(data/ podpis) 
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