
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego  

w ramach pierwszego wyposażenia bud. nr 2 (sprawa nr 15/ZP/WŁiI/20) 

 

Informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę sprzętu informatycznego w ramach pierwszego wyposażenia bud. nr 2 (sprawa nr 

15/ZP/WŁiI/20)  została wybrana oferta Wykonawcy Suntar Sp. z o.o., ul. Boya 

Żeleńskiego 5B, 33 – 100 Tarnów która odpowiada wymaganiom określonym w ustawie 

Prawo zamówień publicznych i SIWZ oraz została uznana jako oferta najkorzystniejsza na 

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ – najwyższa liczba punktów. 

 

          Ponadto w poniższej tabeli wskazuję Wykonawców, którzy w przedmiotowym 

postępowaniu złożyli oferty oraz dokonane streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 
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Firma oraz adres 

Wykonawcy, który 

złożył ofertę w 

terminie 

Cena 

Punkty w 

kryterium 

„cena” 
Okres gwarancji 

Punkty w 
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„okres 
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” 

Suma 

punktów 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

SUNTAR sp. z o.o. 

ul. Boya  

Żeleńskiego 5B      

33 – 100 Tarnów 

327 542,85 zł 60,00 

48 miesięcy licząc od dnia 

podpisania bez zastrzeżeń 

protokołu odbioru ilościowo 

- jakościowego na : Stacja 

robocza :, 

  Monitor komputerowy typ I, 

Monitor komputerowy typ II, 

Monitor komputerowy typ III, 

Komputer typu All-In-One, 

Komputer przenośny typ I, 

Komputer przenośny typ II, 

Kolorowe urządzenie 

wielofunkcyjne formatu A3, 

Monochromatyczne urządzenie 

wielofunkcyjne formatu A3, 

Kolorowy ploter formatu A1, 

40,00 100,00 

2. 

CEZAR Cezary 

Machnio i Piotr 

Gębka sp. z o.o. 

ul. Wolność 8 lok. 

4      

26 – 600 Radom 

Oferta odrzucona 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

WEB – PROFIT 

Maciej Kuźlik 

Ul. Spokojna 18 

41 – 940 Piekary 

Śląskie 

452 886,00 zł 43,39 

48 miesięcy licząc od dnia 

podpisania bez zastrzeżeń 

protokołu odbioru ilościowo 

- jakościowego na : Stacja 

robocza :, 

  Monitor komputerowy typ I, 

Monitor komputerowy typ II, 

Monitor komputerowy typ III, 

Komputer typu All-In-One, 

Komputer przenośny typ I, 

Komputer przenośny typ II, 

Kolorowe urządzenie 

wielofunkcyjne formatu A3, 

Monochromatyczne urządzenie 

wielofunkcyjne formatu A3, 

Kolorowy ploter formatu A1, 

40,00 83,39 



 

 

4. 

ITSYNTIS sp. z 

o.o. 

ul. Szosa 

Baranowicka 75     

15 – 523 Grabówka 

357 533,94 zł 54,97 

48 miesięcy licząc od dnia 

podpisania bez zastrzeżeń 

protokołu odbioru ilościowo 

- jakościowego na : Stacja 

robocza :, 

  Monitor komputerowy typ I, 

Monitor komputerowy typ II, 

Monitor komputerowy typ III, 

Komputer typu All-In-One, 

Komputer przenośny typ I, 

Komputer przenośny typ II, 

Kolorowe urządzenie 

wielofunkcyjne formatu A3, 

Monochromatyczne urządzenie 

wielofunkcyjne formatu A3, 

Kolorowy ploter formatu A1, 

40,00 94,97 

5. 

Komserwis sp. z 

o.o. 

ul. Piasta 16     

15 – 044 Białystok 

Oferta odrzucona 


