
 
 

Jakubowice Murowane, 13-06-2018r. 

Numer sprawy: RI.271.13.2018.MS 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA  

I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 

Dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkół 

prowadzonych przez Gminę Wólka w ramach projektu „Akademia kluczowych 

kompetencji” 

 

W zgodzie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. 2017 r . poz. 1579 z późn. zm.), zwanej w dalszej części pisma „ustawą” 

Zamawiający Gmina Wólka z siedzibą w Jakubowicach Murowanych 8, 20-258 Lublin 

informuje, że w dniu 13.06.2018r rozstrzygnięte zostało postępowanie publiczne prowadzone  

w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Szkół 

prowadzonych przez Gminę Wólka w ramach projektu „Akademia kluczowych kompetencji” 

 

1. Informacje na temat najkorzystniejszej oferty  

 

Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryterium podanego w Specyfikacji Istotnych  

Warunków Zamówienia (w kryterium oceny: cena oferty brutto – 60 %, okres gwarancji – 

15%, czas dostawy – 25% ) jest oferta złożona przez: 

 

Alltech spółka jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk 

ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock 

 

Uzasadnienie  wyboru:  

Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu,  jego  oferta  nie  podlega odrzuceniu,  Wykonawca  

spełnił  warunki  opisane  w  SIWZ  oraz  jego  oferta  uzyskała maksymalną ilość punktów tj.  

 60 pkt. w kryterium cena oferty brutto 

 15 pkt w kryterium okres gwarancji 

 25 pkt w kryterium czas dostawy 

 

 



MS/MS 

2. Informacje odnośnie pozostałych wykonawców: 

Nr 
oferty 

Nazwa 
wykonawcy 

Adres 
wykonawcy 

Liczba 
przyznanych 

pkt za 
kryterium  

Cena oferty 
Brutto 

[zł] 

Liczba 
przyznanych 

pkt za 
kryterium 

Okres  
gwarancji 

Liczba 
przyznanych 

pkt za 
kryterium 
Termin 
dostawy 
[dni od 

podpisania 
umowy] 

Łączna 
liczba 

otrzymanych 
pkt 

1 

F.H.U. 
„Diament” 

Dorota 
Bukalska 

ul. Traugutta 
2/4,  

42-200 
Częstochowa 

49,67 15 25 89,67 

2 

CEZAR 
Cezary 

Machnio i 
Piotr Gębka 

Sp. z o.o. 

Ul. Wolności 8  
lok. 4,  

26-600 Radom 
48,61 15 25 88,61 

3 
MEGATECH 
Dariusz Gutek 

ul. Energetyków 
45,  

20-468 Lublin 
56,51 15 25 96,51 

4 

KOMPAS 
Wójcik, 

Postowicz Sp. 
j. 

ul. Diamentowa 
4, 20-447 Lublin 

54,52 15 25 94,52 

5 
KAJNET 

Małgorzata 
Jurak 

ul. Nałkowskich 
121/79 

20-470 Lublin 
54,96 15 20 89,96 

 

3. Informacja na temat o odrzuconych ofert oraz wykluczonych wykonawców 

 

W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego 

Wykonawcy 

 

4. Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta zostanie 

po upływie w terminu określonego w art. 94 ust. 2 pkt. ustawy. 

 

Niniejsze zawiadomienie o wyniku postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty 

wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń i opublikowano na strona internetowej Zamawiającego  

w dniu 13.06.2018 r 

-/ Z poważaniem 

Edwin Gortat 

Wójt Gminy Wólka 


