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dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na 

Dostawę dwóch jednostek komputerowych stacjonarnych z monitorami i oprogramowaniem 

oraz dwóch drukarek w podziale na 2 części”. 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm), Zamawiający zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu, jako 

najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy w danej części, pn.: 

 

1. W części nr 1 - dostawa dwóch jednostek komputerowych stacjonarnych z monitorami i 
oprogramowaniem za cenę 9.168,42 zł brutto 

Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o.  

ul. Fabryczna 13 lok. 1 

65-410 Zielona Góra 

Uzasadnienie: 

Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, zgodnie z kryteriami określonymi w SWZ, Zamawiający 

odrzucił 2 oferty w części nr 1. W załączeniu przekazuję zestawienie z porównania ofert oraz 

streszczenie. 

2. W części nr 2 - dostawa dwóch drukarek za cenę 4.600,20 zł brutto 

 

Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o.  
ul. Fabryczna 13 lok. 1 

65-410 Zielona Góra 

Uzasadnienie: 
Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, zgodnie z kryteriami określonymi w SWZ, do części nr 2 

została złożona tylko jedna oferta. W załączeniu przekazuję zestawienie z porównania ofert oraz 

streszczenie. 

 

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

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm), zaprasza Wykonawcę, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza w części 1 do zawarcia umowy o zamówienie publiczne z 

uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 5 dni od  dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty.  

Zamawiający na podstawie art. 308 ust. 3 pkt 1 lit a) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm), zaprasza Wykonawcę, którego oferta została wybrana 
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jako najkorzystniejsza w części 2 do zawarcia umowy o zamówienie publiczne z uwzględnieniem art. 577 

przed upływem terminu 5 dni od  dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest  
p. Rafał Ćwiek; tel. (22) 606 36 46; e-mail: rafal.cwiek@ibprs.pl 

 

 

 

 

                                   DYREKTOR  DYREKTOR 
Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 

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

mailto:rafal.cwiek@ibprs.pl
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Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 

im. prof. Wacława Dąbrowskiego, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa 

Streszczenie ofert uznanych za odrzucone 

1. W części nr 1 - dostawa dwóch jednostek komputerowych stacjonarnych z monitorami i oprogramowaniem  

 

 

 

 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

Przesłanki odrzucenia oferty 

 

1 

ANNCOMPI Sp. z o.o. 

ul. Słomiana 13,  

01-353 Warszawa 

W wyniku oceny ofert zamawiający uznał, iż oferta Wykonawcy   ANNCOMPI Sp. z o.o., 01-353 Warszawa,  ul. Słomiana 13, 

jest niezgodna z przepisami ustawy, a co za tym idzie została odrzucona. Zgodnie z zapisami Rozdziału X ust. 1  oferta musi być 

sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej i musi zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

Oferta Wykonawcy oraz dokumenty złożone wraz z ofertą nie zostały podpisane żadnym z powyższych podpisów. Oferta 

została złożona w formie skanu i podpisana własnoręcznym podpisem, a nie jak wymagano podpisem elektronicznym.  

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm) odrzuca ofertę , jako niezgodną z przepisami ustawy. 
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Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

Przesłanki odrzucenia oferty 

 

3 

Giga Multimedia 

ul. Włodarzewska 65b,  
02-384 Warszawa 

W wyniku oceny ofert zamawiający uznał, iż oferta Wykonawcy   Giga Multimedia, 02-384 Warszawa,   ul. Włodarzewska 65b , 

jest niezgodna ze specyfikacją warunków zamówienia, a co za tym idzie została odrzucona.  Zamawiający w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Projektowanych postanowień umowy w pkt. 14 pozycji „obudowa” wskazał, iż 

dopuszcza przedmiot zamówienia  charakteryzujący się obudową typu mini Tower, Tower, pn.: 

  
Wykonawca zaoferował jednostkę komputerową stacjonarną z monitorem oraz oprogramowaniem marki Dell Optiplex 3080, 

pn.: 
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Wskazany przez Wykonawcę model oferowanego sprzętu posiada trzy warianty obudowy w zależności od oznaczenia,   

https://dell24.pl/k/357/Komputery-DELL-Optiplex  ,pn.: 

1. Dell Optiplex 3080 MT – obudowa zgodna z treścią SWZ; 

2. Dell Optiplex 3080 SFF – obudowa zgodna z treścią SWZ; 

3. Dell Optiplex 3080 MFF – obudowa nie zgodna z treścią SWZ. 

Wykonawca nie wskazał w sposób precyzyjny zgodnie z oznaczeniem producenta który wariant obudowy oferuje. W 

konsekwencji nieskonkretyzowanie treści oferty przez Wykonawcę w zakresie wymaganym przez Zamawiającego, 

Zamawiający uznał jako niezgodność oferty z treścią SWZ, gdyż co do zasady, niedopuszczalne jest precyzowanie i poprawianie 

treści złożonej oferty zgodnie z wyrokiem z dnia 13 lutego 2017 r, KIO 204/17, w którym Izba zwróciła uwagę że nie można 

wyjaśnieniami przywrócić sobie możliwości ponownego uzupełnienia wadliwie złożonego dokumentu. Ponadto należy mieć na 

https://dell24.pl/k/357/Komputery-DELL-Optiplex
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 DYREKTOR 

 Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 

           im. prof. Wacława Dąbrowskiego  

        - Państwowego Instytutu Badawczego              

       prof. dr hab. inż.  Artur Hugo Świergiel 
               /dokument podpisany elektronicznie/ 

 

  

względzie, iż Zamawiający nie dopuścił składania ofert wariantowych zgodnie z Rozdziałem III ust. 3 Specyfikacji warunków 

zamówienia. 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm) odrzuca ofertę , jako niezgodną jej treści z warunkami  

zamówienia. 
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im. prof. Wacława Dąbrowskiego, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa 

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert 

  

1. W części nr 1 - dostawa dwóch jednostek komputerowych stacjonarnych z monitorami i oprogramowaniem: 

 

 

 

 

 

Numer 

oferty 

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

Liczba punktów w kryterium 
cena (c) – waga kryterium 66 

Termin dostawy:  

Liczba punktów w kryterium (T) - waga 
kryterium 40 

Łączna liczba 

punktów 

 

1 

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

 

oferta odrzucona 

2 Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o. 

ul. Fabryczna 13 lok. 1, 65-410 Zielona Góra 

 

60,00 

 

00,00 

 

60,00 

3 Giga Multimedia 

ul. Włodarzewska 65b, 02-384 Warszawa 

 

oferta odrzucona 
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2. W części nr 2 - dostawa dwóch drukarek: 
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 Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 

           im. prof. Wacława Dąbrowskiego  
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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 

punktów 

 

1 

Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o. 

ul. Fabryczna 13 lok. 1, 65-410 Zielona Góra 

 

60,00 

 

00,00 

 

60,00 
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