
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wrocław, dnia 21.11.2016 r. 

 
Nr postępowania: WNZKŚ.2420.26.IGRR.2016.JR 

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 

Dotyczy: postępowaniu przetargowym nr WNZKŚ.2420.26.IGRR.2016.JR w trybie przetargu nieograniczonego 

pisemnego na Dostawę komputerów stacjonarnych z monitorami, monitora i dysków przenośnych dla IGRR. 

 

Ocena ofert: 
 
ZADANIE 1 

komputer stacjonarny A1 

Lp. Nazwa Wykonawcy Zaoferowana 

cena brutto 

(60%) 

Termin realizacji 

dostawy (20%) 

Czas reakcji 

serwisu 

gwarancyjnego 

(20%) 

ŁĄCZNIE 

PUNKTY 

1. SPINEL Sp. z o.o. 60 20 20 100 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

ustawy: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający – Uniwersytet Wrocławski – zawiadamia, że w 

przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wybrana została oferta najkorzystniejsza złożona 

przez firmę: SPINEL Sp. z o.o. 50-449 Wrocław ul. Podwale 75 

Uzasadnienie wyboru:  

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Treść oferty odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu 

zamówienia tj. uzyskała największą ilość punktów w oparciu o kryteria: Cena (C) i Termin realizacji dostawy (T) i Czas 

reakcji serwisu gwarancyjnego (G). Oferta Wykonawcy przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, jednak Zamawiający oświadcza, że może zwiększyć tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty. 

Podstawa prawna dokonanego wyboru: art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: „Zamawiający wybiera 

ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”. 

 
 
 

 
 



 

 

ZADANIE 2 
komputer stacjonarny A2 

Lp. Nazwa Wykonawcy Zaoferowana 

cena brutto 

(60%) 

Termin realizacji 

dostawy (20%) 

Czas reakcji 

serwisu 

gwarancyjnego 

(20%) 

ŁĄCZNIE 

PUNKTY 

1. SPINEL Sp. z o.o. 60 20 20 100 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

ustawy: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający – Uniwersytet Wrocławski – zawiadamia, że w 

przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wybrana została oferta najkorzystniejsza złożona 

przez firmę: SPINEL Sp. z o.o. 50-449 Wrocław ul. Podwale 75 

Uzasadnienie wyboru:  

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Treść oferty odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu 

zamówienia tj. uzyskała największą ilość punktów w oparciu o kryteria: Cena (C) i Termin realizacji dostawy (T) i Czas 

reakcji serwisu gwarancyjnego (G). Oferta Wykonawcy przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, jednak Zamawiający oświadcza, że może zwiększyć tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty. 

Podstawa prawna dokonanego wyboru: art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: „Zamawiający wybiera 

ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”. 

 

ZADANIE 3 

Monitor 1 szt., dysk twardy – 5 szt. 

Lp. Nazwa Wykonawcy Zaoferowana 

cena brutto 

(60%) 

Termin realizacji 

dostawy (20%) 

Czas reakcji 

serwisu 

gwarancyjnego 

(20%) 

ŁĄCZNIE 

PUNKTY 

1. SPINEL Sp. z o.o. 60 20 20 100 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

ustawy: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający – Uniwersytet Wrocławski – zawiadamia, że w 

przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wybrana została oferta najkorzystniejsza złożona 

przez firmę: SPINEL Sp. z o.o. 50-449 Wrocław ul. Podwale 75 

Uzasadnienie wyboru:  

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Treść oferty odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu 

zamówienia tj. uzyskała największą ilość punktów w oparciu o kryteria: Cena (C) i Termin realizacji dostawy (T) i Czas 

reakcji serwisu gwarancyjnego (G). Oferta Wykonawcy przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, jednak Zamawiający oświadcza, że może zwiększyć tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty. 

Podstawa prawna dokonanego wyboru: art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: „Zamawiający wybiera 

ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”. 

 
 

 

 



 

 

Zamawiający zastosował tzw. procedurę odwróconą zgodnie z art. 24aa ust. 1, Zamawiający może, w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać ocen ofert, a następnie zbadać, czy 

wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub 

ogłoszeniu o zamówieniu. 

Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 tj. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem 

art. 183, w terminie: nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

jeżeli zamówienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

 

Zgodnie z zapisem SIWZ Zamawiający żąda potwierdzenia otrzymania niniejszej Informacji e-mailem: 

joanna.rozycka@uwr.edu.pl 
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