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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Na podstawie art. 253 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. (t. j. Dz. U. z 

2022 r., poz. 1710) zawiadamiam, że Zamawiający w postępowaniu, prowadzonym w trybie 

podstawowym bez negocjacji, pod nazwą „Zakup i dostawa sprzętu oraz oprogramowania 

informatycznego w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, wybrał jako najkorzystniejszą 

ofertę Nr 1 przedstawioną przez Wykonawcę: 

 

Nbit Jarosław Jenczmionka Sp. z o. o. Plebańska 3/8, 44-100 Gliwice z ceną wykonania przedmiotu 

zamówienia w wysokości: 252 039,30 zł (brutto). 

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru najkorzystniejszej oferty:  

Oferta Wykonawcy – Nbit Jarosław Jenczmionka Sp. z o. o. – spełnia wszystkie warunki udziału w 

postępowaniu określone przez Zamawiającego w SWZ i nie podlega odrzuceniu, a Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu z postępowania. Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała największą 

liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale XIV SWZ.  

 

Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym ofertom niepodlegającym odrzuceniu 

w każdym kryterium oceny ofert (cena – 60 %, Długość gwarancji w miesiącach - 40 %) oraz łączną 

punktację: 

Nr 

oferty 
Nazwa i adres siedziby Wykonawcy 

Liczba pkt 

przy kryterium 

cena 60 % 

Długość 

gwarancji w 

miesiącach 

 40 % 

RAZEM 

pkt 

 

1. 
Nbit Jarosław Jenczmionka Sp. z o. o. 

Plebańska 3/8, 44-100 Gliwice 
60 pkt 20 pkt 80 pkt 

2. 
Web-Profit Maciej Kuźlik  

ul. Spokojna 18  
41-940 Piekary Śląskie 

Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 

pkt 3 ustawy Pzp 
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Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 5 ) w związku z art. 218 ust. 2  ustawy PZP z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ), Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez 

Wykonawcę Web-Profit Maciej Kuźlik, ul.  Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie. 

Uzasadnienie faktyczne: 

Zamawiający  w Opisie Przedmiotu Zamówienia dotyczącym UPS (Załącznik nr 7g do SWZ) wymagał od 

Wykonawców dołączenia do oferty „oświadczenie producenta o spełnieniu minimalnych wymaganych 

parametrów specyfikacji”. W praktyce oznaczało to, że poza wypełnieniem wymaganymi danymi i 

złożeniem wraz z ofertą Formularza oferty technicznej UPS, opracowanego za pomocą wzoru, który 

stanowił załącznik nr 2g do SWZ, Wykonawca zobowiązany był złożyć dokument zawierający 

oświadczenie producenta oferowanego sprzętu w kategorii UPS, potwierdzające spełnianie 

minimalnych wymaganych parametrów specyfikacji dotyczącej UPS-ów. 

Zamawiający dokonując badania ofert stwierdził, iż Wykonawca Web-Profit Maciej Kuźlik nie dołączył 

wymaganego oświadczenia do formularza oferty technicznej UPS, wypełnionego za pomocą wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 2 g do SWZ. Oferta Wykonawcy nie zawiera też w żadnym z pozostałych 

dokumentów, które się na nią składają, danych, które pozwoliłyby Zamawiającemu uznać spełnienie 

przez Wykonawcę wymogu złożenia oświadczenia podpisanego przez producenta UPS. 

O ile Zamawiający w rozdziale III pkt 1. treści SWZ zawarł zapis: Wykonawca zobowiązany jest do 

wypełnienia wszystkich pól i pozycji w każdej tabeli „Formularza oferty technicznej” (od 2a do 2h 

włącznie). W przypadku braku wskazania nazwy producenta, modelu lub nr katalogowego produktu 

lub innych pozycji formularza, których wykonawca nie wypełni danymi, a brak będzie danych, 

których nie da się wyinterpretować z innych załączonych do oferty dokumentów, oferta nie podlega 

uzupełnieniu i zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych odrzuci ofertę z uwagi na fakt, iż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.”, nie 

ma możliwości jego zastosowania wprost w odniesieniu do niespełnienia wymogu załączenia 

„oświadczenia producenta o spełnieniu minimalnych wymaganych parametrów specyfikacji”. Brak 

bowiem oświadczenia podpisanego przez producenta sprzętu, a nie da się tego wyinterpretować z 

innych załączonych do oferty dokumentów.  

W związku z niedołączeniem przez Wykonawcę wymaganego oświadczenia, którego Zamawiający nie 

może wyinterpretować z innych dokumentów złożonych wraz ofertą, oferta podlega odrzuceniu jako 

niezgodna z warunkami zamówienia.  

 

Uzasadnienie prawne: 

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę niezgodną z warunkami 

zamówienia. 
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