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DA.2713.2.2020 

Wynik zapytanie ofertowego  
opublikowanego w dniu 10 sierpnia 2020 r.  

na „Dostawę komputerów wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń 
peryferyjnych: kamer, słuchawek, drukarek i projektorów w ramach 

projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie 
epidemii COVID-19”  

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług 
społecznych świadczonych w środowisku lokalnym,  

PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług,  
w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym  

 
Zamawiający informuje, że dokonano wyboru następujących ofert: 
 
w zakresie części 1: 
VIDA Andrzej Tarasek, ul. Gałczyńskiego 18, 40-587 Katowice, z ceną: 213 706,35 zł, 
 
w zakresie części 2: 
VIDA Andrzej Tarasek, ul. Gałczyńskiego 18, 40-587 Katowice, z ceną: 211 068,00 zł, 
 
natomiast w zakresie części 3: postępowanie unieważniono z powodu braku ofert. 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono na część 1 i 2 
niżej wymienione oferty, natomiast w zakresie części 3 nie złożono żadnej oferty:  
 

 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 
Wykonawcy 

Część 1 Część 2 

Data złożenia oferty 
Cena brutto  

[zł] 
Cena brutto  

[zł] 

1 
"KOMBIT PLUS" Sp. z o. o. Sp. k.  

ul. Migdałowa 60 
61-612 Poznań  

217 392,66 214 708,80 13.08.2020 r. 

2 
VIDA Andrzej Tarasek 
ul. Gałczyńskiego 18 

40-587 Katowice  
213 706,35 211 068,00 13.08.2020 r. 

3 
F.H.U. „HORYZONT” Krzysztof Lech 

ul. 11 Listopada 21 
38-300 Gorlice 

209 223,00 206 640,00 14.08.2020 r. 



 

Wyboru ofert najkorzystniejszych w poszczególnych częściach (1 i 2) dokonano zgodnie 

z zasadami zawartymi w zapytaniu ofertowym, tj. za ofertę najkorzystniejszą w ramach danej 

części uznano oferty, które otrzymały największą liczbę punktów. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że ww. oferty nr 1 i nr 3 w zakresie części nr 1 i nr 2 

zostały odrzucone na podstawie punktu X.7 lit. b zapytania ofertowego, ponieważ ich treść 

nie odpowiada treści zapytania ofertowego. 

W tej sytuacji oferta nr 2 w zakresie części nr 1 i nr 2 – jako jedyna oferta podlegająca 

punktacji otrzymała w kryterium „cena” (100%) – 100 punktów. 

 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że ww. postępowanie zostało unieważnione 
w zakresie części 3 – z powodu braku ofert. 
 

 

 

 


