
 

 

          Sieradz, dn. 22.11.2018r.  

 

 

CEZ/1/10/2018 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 30 tys. euro pn.: „Zakup i dostawa sprzętu 

komputerowego dla Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu ”  

 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 
 Zamawiający Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, działając na podstawie pkt. 13 

rozdziału VII  Opis Warunków Zamówienia, dalej „OWZ”, zawiadamia, iż w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia pn. „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Centrum Edukacji 

Zawodowej w Sieradzu”  jako najkorzystniejszą ofertę dla:  

- Część I –  Dostawa zestawów komputerów z systemem operacyjnym  (poleasingowe) wybrano 

ofertę nr 3 złożoną przez  Przedsiębiorstwo OPTIMUS Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 84 K, 98 – 200 

Sieradz   

Zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w OWZ oferta uzyskała następującą liczbę punktów:   

 - kryterium wyboru jakim była cena 60% ilość punktów: 60; 

-  kryterium wyboru jakim było  wydłużony okres gwarancji   – 20 %  ilość punktów: 20; 

- kryterium wyboru jakim było  skrócenie terminu realizacji   – 20% ilość punktów: 20; 

Łączna suma punktów 100,00 . 

 

 Oferty ww. Wykonawcy zostały uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny 

ofert określonych w OWZ, tj. cena (waga 60%), wydłużony okres gwarancji   – 20% oraz skrócenie 

terminu realizacji – 20%, Wykonawcy spełniają  wszystkie warunki wymagane przez 

Zamawiającego, a jego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w wyniku oceny ofert 

przeprowadzonej na podstawie kryteriów oceny. 

  

Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu na części I zamówienia zostały złożone 

następujące oferty: 

- na Część I – Dostawa zestawów komputerów z systemem operacyjnym  (poleasingowe) 

Lp.   Nazwa Wykonawcy  Liczba 
punktów 

w kryterium 
cena 

Liczba punktów 
w kryterium 

wydłu żony okres 
gwarancji   

Liczba punktów w 
kryterium 

skrócenie terminu 
realizacji 

Łączna 
punktacja  

 

1 

INVAR MEDIA Sp. z 
o.o.  

Aleja Pokoju 11c, 
98 – 200 Sieradz 

 

55,34  pkt 

 

20 pkt 

 

20 pkt  

 

95,34 pkt 

 

 

 

2 

COM  TRADE Krzysztof 
Mazgaj  

Grażyńskiego 74,  
43-300 Bielsko Biała  

 

49,49  pkt 

 

20 pkt  

 

20 pkt 

 

89,49 pkt  

 

3 

Przedsiębiorstwo 
OPTIMUS Sp. z o.o.  

ul. Jana Pawła II 84 K 
98 – 200 Sieradz  

 

60 pkt 

 

20 pkt  

 

20 pkt 

 

100 pkt 

 

 


