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ZP.271.1.17.2022                                                                           Sucha Beskidzka 15.11.2022 r. 
 
 

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA 
 
 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 oraz art. 260 ust. 2 w związku z art. 266 ustawy                   
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710                 
z późn. zm.), dalej: ustawa Pzp, w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka                       
– informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym                         
w trybie podstawowym bez negocjacji, na wykonanie zadania pn. Dostawa sprzętu                              
i oprogramowania w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”: 

 

1) w zakresie części nr 1 zamówienia wybrana została oferta nr 4 złożona                             
przez NTT Technology Sp. z o.o., Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa                     
– Wesoła; 

2) w zakresie części nr 5 zamówienia wybrana została oferta nr 2 złożona przez REKORD     
SI Sp. z o.o., ul. Kasprowicza 5, 43-300 Bielsko-Biała; 

3) w zakresie części nr 2, 3, 4, 6, 7, 8 zamówienia postępowanie zostało unieważnione                      
na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp. 

Zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) kryteriami wyboru oferty 
najkorzystniejszej były: cena brutto (znaczenie: 0,60), okres gwarancji jakości i rękojmi                  
za wady (znaczenie: 0,40). 
 
Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: 
 

część nr 1 zamówienia: 
1) oferta nr 4 – NTT Technology Sp. z o.o., Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa                     

– Wesoła – cena: 100,00 pkt., gwarancja i rękojmia: 100,00 pkt., łącznie: 100,00 pkt.; 
2) oferta nr 3 – Zoneo Oleksiewicz S.K.A., ul. Noskowskiego 1, 99 - 300 Kutno – cena:                  

94,75 pkt., gwarancja i rękojmia: 100,00 pkt., łącznie: 96,85 pkt.; 
3) oferta nr 5 – CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o., ul. Wolność 8 lok. 4,                        

26-600 Radom – cena: 76,38 pkt., gwarancja i rękojmia: 100,00 pkt., łącznie: 85,83 pkt.; 
4) oferta nr 1 – Comp S.A., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa – cena: 68,03 pkt., gwarancja  

i rękojmia: 100,00 pkt., łącznie: 80,82 pkt. 
 

część nr 5 zamówienia: 
1) oferta nr 2 – REKORD SI Sp. z o.o., ul. Kasprowicza 5, 43-300 Bielsko-Biała                            

– cena:100,00 pkt., gwarancja i rękojmia: 0,00 pkt., łącznie: 60,00 pkt 
 

Uzasadnienie: 
 

W przedmiotowym postępowaniu, w którym Zamawiający dopuścił składanie ofert 
częściowych w odniesieniu do 8 części, wpłynęło 5 ofert. Oferty nr 1 (Comp S.A.), 3 (Zoneo 
Oleksiewicz S.K.A.), 4 (NTT Technology Sp. z o.o.), 5 (CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka 



 

Sp. z o.o.) obejmowały część nr 1 zamówienia, natomiast oferta nr 2 (REKORD SI Sp. z o.o.) 
obejmowała część nr 5 zamówienia. W odniesieniu do części nr 2, 3, 4, 6, 7, 8 zamówienia                  
nie złożono żadnej oferty. 
W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że spełniają one wszystkie wymagania określone                  
przez Zamawiającego w SWZ i nie podlegają odrzuceniu w oparciu o przesłanki zawarte                    
w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania                       
w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy              
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego                   
(Dz. U. z 2022 r. poz. 835). Zamawiający dokonał oceny ofert w oparciu o kryteria oceny (cena 
brutto, okres gwarancji jakości i rękojmi za wady) wskazane w SWZ i w ogłoszeniu                   
o zamówieniu. W wyniku przeprowadzonych czynności największą liczbę punktów przyznano 
ofercie nr 4 (NTT Technology Sp. z o.o.) w zakresie części nr 1 oraz ofercie nr 2 (REKORD               
SI Sp. z o.o.) w zakresie części nr 5 zamówienia. Oferty ww. Wykonawców w zakresie 
wskazanych części zamówienia są najkorzystniejsze w rozumieniu art. 239 ust. 2 ustawy Pzp 
oraz zapisów SWZ. 
W zakresie części nr 2, 3, 4, 6, 7, 8 zamówienia postępowanie zostało unieważnione                            
na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp. 
 
 
 
 
 
                                                                      

                                                                     Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka 
 
                                                                                 Stanisław Lichosyt 
 

 


