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RI.271.1.21.2022 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

w postępowaniu pn.: Doposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w nowo wybudowanym 
budynku  Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie  

(sprzęt informatyczny) 

Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2021 
poz. 1129 ze zm.), dalej ustawa Pzp., Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
 

                                                                       KOBIS Paweł Wojtanowski; 
                                                                                  ul. Widok 16  
                                                                                33-170 Tuchów 

Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SWZ.  

Na podstawie przyjętych przez Zamawiającego kryteriów oceny ofert została uznana jako najkorzystniejsza i 
otrzymała liczbę 100 punktów. 

Lp.  
 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

Cena ofertowa brutto 
C [zł] 

Łączny okres 
gwarancji G 

Łączna liczba 
punktów 
uzyskanych wg. 
wzoru  
K = K(C) + K(G) 

Liczba punktów 
uzyskanych 

w ww. kryterium. 

Liczba punktów 
uzyskanych w ww. 

kryterium 
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KOBIS Paweł Wojtanowski; 
ul. Widok 16, 33-170 Tuchów 

177.865,40 zł 36 m-cy 
100 pkt. 

60 pkt. 40 pkt.  

 
2 

MBA SYSTEM Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie;  
ul. J. Chłopickiego 18, 04-314 Warszawa 

Oferta odrzucona 

 

Zamawiający podaje następujące uzasadnienie odrzucenia oferty:  

Uzasadnienie faktyczne  

Zamawiający w dniu 30.09.2022 r. wezwał Wykonawcę do złożenia w terminie do dnia 05.10.2022 r., wyjaśnień 

dotyczących złożonych wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych. Wykonawca MBA SYSTEM Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie nie odpowiedział w powyższym terminie na wezwanie 

Zamawiającego wobec czego oferta podlega odrzuceniu.  

Uzasadnienie prawne 

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 2) Pzp., Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę, który 

nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka 

dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń. 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp. tj. w 

terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, przy 

uwzględnieniu zapisów art. 577 ustawy Pzp.  
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