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ZAWIADOMIENIE 

 
I. Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) zawiadamiam, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego oznaczonym nr WT.2370.23.2018 pn.: ,,Zakup i dostawa zestawów komputerów 
przenośnych, zestawów komputerów stacjonarnych oraz tabletów multimedialnych do 
Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie” , prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1579 ze zm.), w zakresie zad. III – dostawa tabletów multimedialnych wybrano jako 
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: 

 
UpGreat Systemy Komputerowe Sp. z o.o. 

ul. Ostrobramska 22 
60-122 Poznań 

 Uzasadnienie wyboru: 
W ocenie Zamawiającej, Wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki udziału  

w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie przepisów 
ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta jest najkorzystniejszą, przy zastosowanych 
kryteriach oceny ofert: cena 60%, termin realizacji zamówienia 20%, gwarancja producenta 20 %. 
Ponadto jest to jedyna oferta złożona w przedmiotowym postępowaniu, w zakresie zadania III. 

 
II.  Poniższa tabela przedstawia dane wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym 

postępowaniu, oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert, zawierające przyznaną 
punktację:   

 

Ilość uzyskanych punktów wg kryteriów zad. III 

Lp Oznaczenie Wykonawcy 
Cena brutto 60% 

Liczba pkt. 

Gwarancja 
producenta 

20% 
Liczba pkt. 

Termin 
realizacji 20% 
Liczba pkt.  

ILOŚĆ 
PUNKTÓW 

1 

UpGreat  
Systemy Komputerowe Sp. z o.o. 

ul. Ostrobramska 22 
60-122 Poznań 

4.699,90 zł 
60,00 pkt 

24 m-ce 
20,00 pkt 

do 
3.12.2018r 
20,00 pkt 

100 pkt. 
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