
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrocław, dnia 28 czerwca 2017r. 
 
 

Postępowanie nr WB.2410.14.2017.RM prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 

Dla pakietów zadań pn.: Dostawa zestawów komputerowych ( 9 szt), serwerów  plików (2szt), monitorów LCD  (11szt)  

oraz akcesoriów komputerowych ( w tym dyski zewnętrzne 6 szt, dysk wewnętrzny (1szt) napęd blu-ray 1szt),  

laptopów/notebooków 12 szt, drukarek laserowych ( 6szt) oraz klastrów obliczeniowych (4 szt) dla Wydziału 

Biotechnologii -  4 pakiety 

Pakiet 1: Dostawa zestawów komputerowych ( 9 szt), serwerów  plików (2szt), monitorów  LCD (11szt)  oraz 

akcesoriów komputerowych ( w tym dyski zewnętrzne (6 szt), dysk wewnętrzny (1szt) ,napęd blu-ray 1szt), 

Pakiet 2: Dostawa laptopów(12 szt) 

Pakiet 3: Dostawa drukarek laserowych (6szt) 

Pakiet 4: Dostawa klastrów obliczeniowych dla Zakładu Genomiki  ( 4szt) 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert, oraz  unieważnieniu 

postępowania w zadaniach 

1. Pakiet 1; Dostawa zestawów komputerowych ( 9 szt), serwerów  plików (2szt), monitorów  LCD (11szt)  

oraz akcesoriów komputerowych ( w tym dyski zewnętrzne (6 szt), dysk wewnętrzny (1szt) ,napęd blu-

ray 1szt),       wybrano najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:  

Spinel Sp. z o.o. ul. Podwale 75 ,50-449 Wrocław 

Uzasadnienie wyboru: 

Komisja przetargowa dokonała oceny ofert działając na podstawie 24aa 1 i 2 ustawy PZP, a następnie 

zbadała, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający stwierdza, że Wykonawca 

Spinel Sp. z o.o. ul. Podwale 75 ,50-449 Wrocław nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, oferta wykonawcy jest ważna. Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych 

kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. uzyskała największa ilość punktów w oparciu o 

kryteria Cena i Termin realizacji dostawy, Czas Reakcji serwisu gwarancyjnego. 

 

 



 

 

 

 

Nr oferty Nazwa (firma i 
adres 
Wykonawcy) 

Pakiet 
nr: 1 

Cena 
ofertowa 
brutto (C) 

Termin 
realizacji 

dostawy (T) 

Czas reakcji 
serwisu 

gwarancyjnego 
(G) 

Łączna 
ocena 

punktowa 

       

       

1 CPU ZETO Sp. z 
o.o. ul. 
Powstańców 
Wielkopolskich 
20, 
58-500 Jelenia 
Góra 

     

2 Spinel Sp. z 
o.o., ul. Podwale 
75, 
50-449 Wrocław 

 60 30 10 100 

 
 

2. Pakiet 2: Dostawa laptopów(12 szt), w tym zadaniu postępowanie zostało unieważnione. 

Podstawa prawna: art.93 ust.1 pkt. 1 uPZP „ Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden 

wniosek o dopuszczenie do  udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, 

z zastrzeżeniem pkt.2 i 3.” 

 
 

3. Pakiet 3: Dostawa drukarek laserowych (6szt) wybrano najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:  

CPU ZETO Sp. z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 20, 

58-500 Jelenia Góra 

Uzasadnienie wyboru: 

Komisja przetargowa dokonała oceny ofert działając na podstawie 24aa 1 i 2 ustawy PZP, a 

następnie zbadała, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający stwierdza, że 

Wykonawca CPU ZETO Sp. z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 20, 58-500 Jelenia Góra nie 

podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta wykonawcy jest ważna. 

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

zamówienia tj. uzyskała największa ilość punktów w oparciu o kryteria Cena i Termin realizacji 

dostawy, Czas Reakcji serwisu gwarancyjnego. 



Oferta Wykonawcy przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, Zamawiający oświadcza, że może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej 

oferty. 

 
 

4. Pakiet 4.  Dostawa klastrów obliczeniowych dla Zakładu Genomiki  (4szt), w tym zadaniu 

postępowanie zostało unieważnione. 

Podstawa prawna: art.93 ust.1 pkt. 4 uPZP „ Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia jeżeli: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba ze zamawiający może zwiększyć 

tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 

5. Zamawiający informuje, że nie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów. 

6. Umowa z Wykonawcami zostanie zawarta zgodnie z art.94 ust.1 pkt2 ustawy PZP. 

 
  

Zatwierdzam 

Dziekan Wydziału Biotechnologii 

Dr hab. Dorota Nowak 
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  3     

1 CPU ZETO Sp. z 
o.o. 
ul.Powstańców 
Wielkopolskich 20, 
58-500 Jelenia 
Góra 

 60 30 10 100 

2 Spinel Sp. z o.o., 
ul. Podwale 75, 
50-449 Wrocław 

 59,73 10  10  79,73 


