
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wrocław, dnia 22.11.2017 r. 

 
Nr postępowania: WNZKŚ.2410.22.2017.JR 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 

Dotyczy: postępowania nr WNZKŚ.2410.22.2017.JR prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pisemnego, 

pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska.  

 

Ofertę złożyli następujący oferenci: 

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

2. ATUT Komputer Laskowski Maciej, 50-541 Wrocław al. Armii Krajowej 10a/2 

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

 
 
Zadanie I 

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE 1 szt. 
 

Lp. Nazwa Wykonawcy Zaoferowana 

cena brutto 

(60%) 

Termin 

realizacji 

dostawy 

(20%) 

Czas reakcji 

serwisu 

gwarancyjnego 

(20%) 

PUNKTY 

1. CPU ZETO Sp. z o.o. 597,52 1 1 100 

2. ATUT Komputer Laskowski Maciej 701,10 1 1 91,14 

3. SPINEL Sp. z o.o. 635,91 1 1 96,38 

 

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: CPU ZETO Sp. z o.o., ul. Powst. Wielkopolskich 20, 58-500 Jelenia Góra 

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).  

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 II 

KOMPUTER ALL IN ONE – 1 szt. 

 
 

Lp. Nazwa Wykonawcy Zaoferowana 

cena brutto 

(60%) 

Termin 

realizacji 

dostawy 

(20%) 

Czas reakcji 

serwisu 

gwarancyjnego 

(20%) 

PUNKTY 

1. CPU ZETO Sp. z o.o. 3.259,72 1 1 99,99 

2. ATUT Komputer Laskowski Maciej 3.259,50 1 1 100 

3. SPINEL Sp. z o.o. 3.602,67 1 1 94,28 

 

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: ATUT Komputer Laskowski Maciej, 50-541 Wrocław al. Armii Krajowej 10a/2 

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 III 
LAPTOP – 1 szt. 
 

Lp. Nazwa Wykonawcy Zaoferowana 

cena brutto 

(60%) 

Termin 

realizacji 

dostawy 

(20%) 

Czas reakcji 

serwisu 

gwarancyjnego 

(20%) 

PUNKTY 

1. CPU ZETO Sp. z o.o. 3.532,63 1 1 100 

2. ATUT Komputer Laskowski Maciej 3.628,50 1 1 98,41 

3. SPINEL Sp. z o.o. 3.831,45 1 1 95,32 

 

Na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 4 tj. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, 

którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający unieważnia postępowanie o 

udzielenie zamówienia ze względu na brak możliwości zwiększenia kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.  

 



 

 

Zadanie IV 
LAPTOP 1 szt., OPROGRAMOWANIE 1 szt. 

 

Lp. Nazwa Wykonawcy Zaoferowana 

cena brutto 

(60%) 

Termin 

realizacji 

dostawy 

(20%) 

Czas reakcji 

serwisu 

gwarancyjnego 

(20%) 

PUNKTY 

1. CPU ZETO Sp. z o.o. 3.725,57 1 1 99,03 

2. ATUT Komputer Laskowski Maciej 3.665,40 1 1 100 

 

Na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 4 tj. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, 

którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający unieważnia postępowanie o 

udzielenie zamówienia ze względu na brak możliwości zwiększenia kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.  

 

Zadanie V 
SERWER PLIKÓW – 1 szt. 
 

Lp. Nazwa Wykonawcy Zaoferowana 

cena brutto 

(60%) 

Termin 

realizacji 

dostawy 

(20%) 

Czas reakcji 

serwisu 

gwarancyjnego 

(20%) 

PUNKTY 

1. CPU ZETO Sp. z o.o. 9.027,68 1 1 88,97 

2. ATUT Komputer Laskowski Maciej 7.367.70 1 1 100 

3. SPINEL Sp. z o.o. 7.939,65 1 1 95,68 

 

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: ATUT Komputer Laskowski Maciej, 50-541 Wrocław al. Armii Krajowej 10a/2 

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).  

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 VI 
LAPTOP – 1 szt. 
 

Lp. Nazwa Wykonawcy Zaoferowana 

cena brutto 

(60%) 

Termin 

realizacji 

dostawy 

(20%) 

Czas reakcji 

serwisu 

gwarancyjnego 

(20%) 

PUNKTY 

1. CPU ZETO Sp. z o.o. 4.563,35 1 1 100 

2. ATUT Komputer Laskowski Maciej 6.457,50 1 1 82,40 

 



 

 

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: CPU ZETO Sp. z o.o., ul. Powst. Wielkopolskich 20, 58-500 Jelenia Góra 

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 VII 
URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE 1 szt., MONITOR 1 szt. 
 
 

Lp. Nazwa Wykonawcy Zaoferowana 

cena brutto 

(60%) 

Termin 

realizacji 

dostawy 

(20%) 

Czas reakcji 

serwisu 

gwarancyjnego 

(20%) 

PUNKTY 

1. CPU ZETO Sp. z o.o. 2.122,37 1 1 100 

2. ATUT Komputer Laskowski Maciej 2.207,85 1 1 97,68 

3. SPINEL Sp. z o.o. 2.236,14 1 1 96,95 

 

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: CPU ZETO Sp. z o.o., ul. Powst. Wielkopolskich 20, 58-500 Jelenia Góra 

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 VIII 
MONITOR – 4 szt. 

 

Lp. Nazwa Wykonawcy Zaoferowana 

cena brutto 

(60%) 

Termin 

realizacji 

dostawy 

(20%) 

Czas reakcji 

serwisu 

gwarancyjnego 

(20%) 

PUNKTY 

1. CPU ZETO Sp. z o.o. 2.848,43 1 1 90,78 

2. ATUT Komputer Laskowski Maciej 2.410,80 1 1 100 

3. SPINEL Sp. z o.o. 2.538,72 1 1 96,98 

 

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: ATUT Komputer Laskowski Maciej, 50-541 Wrocław al. Armii Krajowej 10a/2 

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 IX 
MIKRO KOMPUTER 2 szt., MONITOR 2 szt. 
 

Lp. Nazwa Wykonawcy Zaoferowana 

cena brutto 

(60%) 

Termin 

realizacji 

dostawy 

(20%) 

Czas reakcji 

serwisu 

gwarancyjnego 

(20%) 

PUNKTY 

1. CPU ZETO Sp. z o.o. 6.143,70 1 1 100 

2. ATUT Komputer Laskowski Maciej 6.260,70 1 1 98,88 

3. SPINEL Sp. z o.o. 6.595,26 1 1 95,89 

 

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: CPU ZETO Sp. z o.o., ul. Powst. Wielkopolskich 20, 58-500 Jelenia Góra 

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 X 
ROUTER - 1 szt. 
 

Lp. Nazwa Wykonawcy Zaoferowana 

cena brutto 

(60%) 

Termin 

realizacji 

dostawy 

(20%) 

Czas reakcji 

serwisu 

gwarancyjnego 

(20%) 

PUNKTY 

1. CPU ZETO Sp. z o.o. 468,14 1 1 99,12 

2. ATUT Komputer Laskowski Maciej 461,25 1 1 100 

3. SPINEL Sp. z o.o. 471,09 1 1 98,75 

 

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: ATUT Komputer Laskowski Maciej, 50-541 Wrocław al. Armii Krajowej 10a/2 

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 XI 
KOMPUTER STACJONARNY – 1 szt. 
 

Lp. Nazwa Wykonawcy Zaoferowana 

cena brutto 

(60%) 

Termin 

realizacji 

dostawy 

(20%) 

Czas reakcji 

serwisu 

gwarancyjnego 

(20%) 

PUNKTY 

1. CPU ZETO Sp. z o.o. 4.152,07 1 1 100 

2. ATUT Komputer Laskowski Maciej 4.366,50 1 1 97,05 

3. SPINEL Sp. z o.o. 4.608,81 1 1 94,05 

 

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: CPU ZETO Sp. z o.o., ul. Powst. Wielkopolskich 20, 58-500 Jelenia Góra 

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).  

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”. 

 

 

 

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi  
i Kształtowania Środowiska 

 

  
dr hab. Henryk Marszałek, prof. UWr 

 


