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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 
 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2006 Nr 164, poz. 1163 tekst jednolity ze zm) zwanej dalej 

„ustawą” Główny Inspektorat Farmaceutyczny informuję, o wyborze 

najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego na:  

Zakup sprzętu  i oprogramowania komputerowego 
W przedmiotowym postępowaniu w: części I – sprzęt komputerowy  wybrano ofertę nr: 2 

 
1. Firma (nazwa)  : Piotr Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą  
                                 Pracownia Techniki Komputerowej „TECH” Piotr Nowak  

                                
2. Adres (siedziba) :  02-699 Warszawa, ul Kłobucka 8 lok 120A,     
 

Uzasadnienie wyboru: 

Art. 91. 1. ustawy Pzp. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów 

oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. – kryterium cena 

100%  

Oferta złożona przez Wykonawcę została oceniona przez Zamawiającego w oparciu o 

kryteria wskazane w SIWZ uzyskując maksymalną liczbę punktów. Wykonawca złożył 

ofertę spełniająca wymagania określone w SIWZ. 

W wyniku badania i oceny ofert komisja stwierdziła, iż w postępowaniu na część I  złożono 

jedyną ważną ofertę nie podlegającą odrzuceniu. 

 
w części II – serwery  wybrano ofertę nr: 1 

 
3. Firma (nazwa)  : „COMPLEX COMPUTERS” Sp. z o.o                       

 
4. Adres (siedziba):  25-520 Kielce, ul Targowa 18  

 
Uzasadnienie wyboru: 

Art. 91. 1. ustawy Pzp. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów 

oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. – kryterium cena 

100%  
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Oferta złożona przez Wykonawcę została oceniona przez Zamawiającego w oparciu o 

kryteria wskazane w SIWZ uzyskując maksymalną liczbę punktów. Wykonawca złożył 

ofertę spełniającą wymagania określone w SIWZ. 

 W wyniku badania i oceny ofert komisja stwierdziła, iż w postępowaniu  na część II złożono 

2 oferty nie podlegające odrzuceniu. 
 

W przedmiotowym postępowaniu złożono dwie oferty niepodlegające odrzuceniu. 

Zastosowano kryterium oceny ofert : Cena-  100%. 

1. Oferta nr 1 złożona przez „COMPLEX COMPUTERS” Sp. z o.o. ul Targowa 18 , 25-520 Kielce na 

części: 

5. Część I sprzęt komputerowy  - nie złożono oferty                      punktacja  ----- 

6. Część II serwery – na kwotę  49.410,- zł brutto                          punktacja 100 pkt 

7. Część III oprogramowanie - nie złożono oferty                           punktacja ------ 

2. Oferta nr 2 złożona przez Piotra Nowaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 

Pracownia Techniki Komputerowej „TECH” Piotr Nowak  ul Kłobucka 8 lok 120A,    02-699 

Warszawa na części: 

3. Część I sprzęt komputerowy  -  na kwotę 156.594,32 zł brutto   punktacja 100 pkt 

4. Część II serwery – na kwotę  50.506,78,- zł brutto                      punktacja 97,83 pkt 

5. Część III oprogramowanie - nie złożono oferty                            punktacja ------- 

W wymienionym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz żaden z wykonawców nie 

został wykluczony z postępowania. 
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