
 

 

 

 

 

       

 

 

Wrocław, 28 listopada 2018 

 

Uczestnicy Postępowania 

 

Postępowanie nr WB.2410.36.2018.RM 

Protokół z wyboru ofert dotyczących Zadania 6 

 

Dotyczy : Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 

ustawy Prawo zamówień publicznych 

 pn: Dostawa zestawów komputerowych (12szt), serwerów (4szt),komputera obliczeniowego (1szt), monitorów (6 szt)  oraz 

akcesoriów komputerowych m.in. dysków wewnętrznych (16 szt),  dysków przenośnych (5szt) , macierzy dyskowych ( 2szt) 

laptopów/notebooków ( 19szt), drukarek laserowych ( 4 szt) urządzeń multimedialnych m.in. monitora interaktywnego (1szt), 

projektora multimedialnego (2szt), tablicy interaktywnej wraz z projektorem ( 1zestaw) dla Wydziału Biotechnologii -  z podziałem 

na 6 zadań: 

Zadanie 6: Dostawa sprzętu multimedialnego dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

Działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004  (Dz. U. z 2018r. 

poz.1986 ze zmianami) Zamawiający-Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii z siedzibą we Wrocławiu 50-137, Plac 

Uniwersytecki 1 zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dokonał wyboru 

najkorzystniejszej oferty w zadaniu 6.  

 

Zadanie 6: Dostawa sprzętu multimedialnego dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Wybrano najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy PROJEKCJA Sp. z o. o. ul. Zwycięska 20A, 53-033 Wrocław; do zadania wpłynęły 
3 oferty.      

 

Zestawienie ofert: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma i adres 
Wykonawcy) 

Wartość ofertowa 
brutto (C) 

Termin dostawy (T) Ocena 
końcowa 
(Ok=C+T) 

1 
IT Consulting Lucyna Młot 
Ul. Kazimierska 13/1, 
51-657 Wrocław 

38,34 40 78,34 

2 

PROJEKCJA Sp. z o. o. 
Ul. Zwycięska 20A,  
53-033 Wrocław 

60 28 
 

88 
 



2 

 

3 

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

Oferta 
odrzucona na 

podstawie art. 24 
ust. 1 pkt. 12 
ustawy Pzp 

 
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 PROJEKCJA Sp. z o. o. ul. Zwycięska 20A, 53-033 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 
dostawy. Oferta Wykonawcy przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
Zamawiający oświadcza, że może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 
 
 
 

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

2. Umowa z Wykonawcami zostanie zawarta zgodnie z art.94 ust.1 pkt.2 ustawy PZP. 

 

Zatwierdzam 

Dziekan Wydziału Biotechnologii 

Dr hab. Dorota Nowak 

 

 

 

 

 

Komisja Przetargowa: 

Przewodniczący Dr Marta Kołodziejczak…………………... 

Sekretarz Mgr Katarzyna Węgrzyn……………………….. 

Członek Komisji Mgr Rashad Al.-Yawir………………………… 

 Członek Komisji Mgr Sebastian Nowaliński………………. 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 

Dr Marta Kołodziejczak 


