
 

 
 

 

Numer referencyjny postępowania: 

             DA.22.25.2022.DA 

Warszawa, dn. 28 czerwca 2022 roku 

 

 

                                                                                                 Wykonawcy ubiegający się 

                                                                                              o udzielenia zamówienia 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji na „Dostawę 3 komputerów typu laptop z oprogramowaniem systemowym” znak sprawy 

DA.22.25.2022.DA) 

 

Szanowni Państwo, 

działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu, jako 

najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy, pn.:     

ANNCOMP I Sp. z o.o. 
ul. Słomiana 13, 01-353 Warszawa 

 

Uzasadnienie: 

Zamawiający na podstawie art. 239 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wybrał ofertę, która uzyskała najwyższą ilość 

punktów zgodnie z kryteriami określonymi w Rozdziale XVII Specyfikacji warunków zamówienia. 

W załączeniu przekazuję zestawienie ofert wraz z przyznaną punktacją stanowiącą załączniki do niniejszej 

informacji. 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający na podstawie art. 308 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zaprasza Wykonawcę, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza do zawarcia umowy o zamówienie publiczne w terminie nie 

krótszym 5 dni od  dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

                           
                                   DYREKTOR  DYREKTOR 
Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 

            im. prof. Wacława Dąbrowskiego  
              - Państwowego Instytutu Badawczego              
                   prof. dr hab. inż.  Artur Świergiel  
                                         /dokument podpisany elektronicznie/



 

 
 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawę 3 komputerów typu laptop z 

oprogramowaniem systemowym”, (znak sprawy DA.22.25.2022.DA) 

 

 

      

                                                                  ZESTAWIENIE OFERT WRAZ Z PRZYZNANĄ PUNKTACJĄ 
  

 

 

 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto (w zł): 

Liczba punktów w kryterium 
cena (c) – waga kryterium 60 

Termin dostawy:  

Liczba punktów w kryterium (T) - waga 
kryterium 40 

Łączna liczba 

przyznanych punktów 

1 Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o. 

65-410 Zielona Góra 
49,53 40,00 89,53 

2 ANNCOMP I Sp. z o.o. 

ul. Słomiana 13, 01-353 Warszawa 
60,00 40,00 100 


		2022-06-28T12:24:10+0200
	Warszawa; 02-532; mazowieckie; Polska




