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Brzeźnio, dn. 24.06.2014r. 

 

                                            
 

 

Nz. R.271.6.2014 

Zawiadomienie  

o wyborze najkorzystniejszej oferty,  

wykonawcach wykluczonych i ofertach odrzuconych 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  

z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)  niniejszym informuję, że w prowadzonym przez  

Gminę Brzeźnio z siedzibą: ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio postępowaniu o udzielenie za-

mówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  zadanie pn.:  

 

Dostawa sprzętu komputerowego oraz drukarek dla gospodarstw domowych oraz jedno-

stek podległych, szkolenia, serwis komputerowy oraz ubezpieczenie w ramach realizacji 

projektu pn.: Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brzeźnio 

 

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 7 złożoną przez Wykonawcę: 

 
Przedsiębiorstwo OPTIMUS Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 84K, 98-200 Sieradz 

 

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert 

określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przedstawia najkorzystniejszą 

cenę, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert 

przeprowadzonej przez Zamawiającego. 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena ofertowa  100,00 pkt 

Łączna liczba otrzymanych punktów 100,00 pkt 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące ofer-

ty: 

1) ALLTECH Sp. J., ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock 

Wykonawca wykluczony z postępowania, nie przedłużył terminu związania ofertą i ważności 

wadium.  

Na podstawie wcześniejszej oceny oferta wykonawcy podlegała odrzuceniu w związku z fak-

tem, że Wykonawca zaoferował zarówno dla komputerów stacjonarnych, jak i dla notebooków 

system operacyjny Windows 7 Professional, natomiast na dzień składania ofert najnowszym  
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i stabilnym systemem operacyjnym jest Windows 8.  

Zgodnie z informacją na stronie producenta http://windows.microsoft.com/pl-

pl/windows/lifecycle z dniem 31 października 2013 zakończono sprzedaż oprogramowania, 

ponadto z dniem 13 stycznia 2015 roku mija termin wsparcia podstawowego dla systemu Win-

dows 7, co powoduje iż w trakcie trwałości projektu zaoferowany system straci możliwość uzy-

skania wsparcia ze strony producenta.  

Z dniem składania ofert tj. 24 marca 2014 roku dostępny już był nowszy system (Windows 

8.1), którego sprzedaż rozpoczęto w dniu 18 października 2013, w związku z powyższym za-

oferowany system Windows 7, nie jest systemem najnowszym i stabilnym. 

 

2) EUROKERG Sp. z o.o., ul. Malborska 15 lok. 13, 03-286 Warszawa 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena ofertowa  91,80 pkt 

Łączna liczba otrzymanych punktów 91,80 pkt 

 

3)PIDIKOM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Augustówka 11G/5 

Wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy Prawo zamó-

wień publicznych. Wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą i nie 

wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 

4) PRZP Systemy Informacyjne Spółka z o.o., ul. Kilińskiego 6, 28-230 Poła-
niec  

Wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy Prawo za-

mówień publicznych. Wykonawca nie  przedłużył okresu związania ofertą i nie wniósł wadium 

na przedłużony okres związania ofertą.  

Na podstawie wcześniejszej oceny oferta wykonawcy podlegała odrzuceniu w związku z fak-

tem, że Wykonawca zaoferował zarówno dla komputerów stacjonarnych, jak i dla notebooków 

system operacyjny Windows 7 Professional, natomiast na dzień składania ofert najnowszym  

i stabilnym systemem operacyjnym jest Windows 8.  

Zgodnie z informacją na stronie producenta http://windows.microsoft.com/pl-

pl/windows/lifecycle z dniem 31 października 2013 zakończono sprzedaż oprogramowania, 

ponadto z dniem 13 stycznia 2015 roku mija termin wsparcia podstawowego dla systemu Win-

dows 7, co powoduje iż w trakcie trwałości projektu zaoferowany system straci możliwość uzy-

skania wsparcia ze strony producenta.  

Z dniem składania ofert tj. 24 marca 2014 roku dostępny już był nowszy system (Windows 
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8.1), którego sprzedaż rozpoczęto w dniu 18 października 2013, w związku z powyższym za-

oferowany system Windows 7, nie jest systemem najnowszym i stabilnym. 

 

5) Technologie Informacyjne Sp. z o.o., ul. Hanki Ordonówny 19/16, 03-139 Warszawa 

Wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy Prawo za-

mówień publicznych. Wykonawca nie  przedłużył okresu związania ofertą i nie wniósł wadium na 

przedłużony okres związania ofertą.  

Na podstawie wcześniejszej oceny oferta wykonawcy podlegała odrzuceniu w związku z fak-

tem, że Wykonawca zaoferował zarówno dla komputerów stacjonarnych, jak i dla notebooków 

system operacyjny Windows 7 Professional, natomiast na dzień składania ofert najnowszym  

i stabilnym systemem operacyjnym jest Windows 8.  

Zgodnie z informacją na stronie producenta http://windows.microsoft.com/pl-

pl/windows/lifecycle z dniem 31 października 2013 zakończono sprzedaż oprogramowania, 

ponadto z dniem 13 stycznia 2015 roku mija termin wsparcia podstawowego dla systemu Win-

dows 7, co powoduje iż w trakcie trwałości projektu zaoferowany system straci możliwość uzy-

skania wsparcia ze strony producenta.  

Z dniem składania ofert tj. 24 marca 2014 roku dostępny już był nowszy system (Windows 

8.1), którego sprzedaż rozpoczęto w dniu 18 października 2013, w związku z powyższym za-

oferowany system Windows 7, nie jest systemem najnowszym i stabilnym. 

 

6) SUNTAR Sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 5b, 33-100 Tarnów 

Oferta wykonawcy podlega odrzuceniu w związku z faktem, że Wykonawca zaoferował dla 

notebooków system operacyjny Windows 7 Professional, natomiast na dzień składania ofert 

najnowszym i stabilnym systemem operacyjnym jest Windows 8.  

Zgodnie z informacją na stronie producenta http://windows.microsoft.com/pl-

pl/windows/lifecycle z dniem 31 października 2013 zakończono sprzedaż oprogramowania, 

ponadto z dniem 13 stycznia 2015 roku mija termin wsparcia podstawowego dla systemu Win-

dows 7, co powoduje iż w trakcie trwałości projektu zaoferowany system straci możliwość uzy-

skania wsparcia ze strony producenta.  

Z dniem składania ofert tj. 24 marca 2014 roku dostępny już był nowszy system (Windows 

8.1), którego sprzedaż rozpoczęto w dniu 18 października 2013, w związku z powyższym za-

oferowany system Windows 7, nie jest systemem najnowszym i stabilnym. 
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7) Przedsiębiorstwo OPTIMUS Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 84K, 98-200 Sieradz 
 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena ofertowa  100,00 pkt 

Łączna liczba otrzymanych punktów 100,00 pkt 

 

7) INVAR PC Media Sp. z o.o., Al. Pokoju 11C, 98-200 Sieradz 

Wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy Prawo za-

mówień publicznych. Wykonawca nie  przedłużył okresu związania ofertą i nie wniósł wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. Na podstawie wcześniejszej oceny oferta wykonawcy pod-

legała odrzuceniu w związku z faktem, że Wykonawca zaoferował zarówno dla komputerów 

stacjonarnych, jak i dla notebooków system operacyjny Windows 7 Professional, natomiast na 

dzień składania ofert najnowszym i stabilnym systemem operacyjnym jest Windows 8.  

Zgodnie z informacją na stronie producenta http://windows.microsoft.com/pl-

pl/windows/lifecycle z dniem 31 października 2013 zakończono sprzedaż oprogramowania, 

ponadto z dniem 13 stycznia 2015 roku mija termin wsparcia podstawowego dla systemu Win-

dows 7, co powoduje iż w trakcie trwałości projektu zaoferowany system straci możliwość uzy-

skania wsparcia ze strony producenta.  

Z dniem składania ofert tj. 24 marca 2014 roku dostępny już był nowszy system (Windows 

8.1), którego sprzedaż rozpoczęto w dniu 18 października 2013, w związku z powyższym za-

oferowany system Windows 7, nie jest systemem najnowszym i stabilnym. 

 

Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy – Prawo zamó-

wień publicznych z postępowania wykluczono pięciu Wykonawców. Wykonawców wykluczo-

nych wskazano powyżej. 

 

 

Uzasadnienie prawne wykluczenia Wykonawców z postępowania: 

art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy – Prawo zamówień publicznych 

 

uzasadnienie faktyczne wykluczenia Wykonawców z postępowania powyżej. 

 

 

W związku z powyższym Zamawiający wyklucza w/w Wykonawców z postępowania. 

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

 

http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows/lifecycle
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows/lifecycle
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Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy – Prawo zamówień pu-

blicznych w postępowaniu odrzucono oferty 5 wykonawców. Uzasadnienie odrzucenia ofert 

powyżej. 

 

Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych 

może zawrzeć umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym 

niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o 

terminie i miejscu podpisania umowy.  

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia  

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 

Dział VI „Środki ochrony prawnej”. 

 

W związku z zapisem zawartym w siwz Nz. R.271.6.2014 na:  

Dostawa sprzętu komputerowego oraz drukarek dla gospodarstw domowych oraz jednostek pod-

ległych, szkolenia, serwis komputerowy oraz ubezpieczenie w ramach realizacji projektu pn.: 

Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brzeźnio 

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami Zamawiający zwraca się do 

Wykonawcy z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania pisma. 

Wykonawca potwierdza fakt otrzymania pisma poprzez odesłanie 1 strony otrzy-

manego zawiadomienia z adnotacją: Otrzymałem czytelne pismo dnia ……………….. pie-

częć i podpis przyjmującego. 

 

 

 

 
                                                                                            …………………………………. 

   Kierownik Zamawiającego 


