
 

Warszawa, dnia 18 listopada 2020 r. 

ZP/MJP/21/2020 
 
 

do wszystkich Wykonawców 
 
 
dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu komputerowego do Muzeum 
Józefa Piłsudskiego w Sulejówku”. 

 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
w części drugiej, trzeciej i czwartej 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) – dalej: „ustawa Pzp”, Zamawiający 
przekazuje następujące informacje: 

I. W wyniku dokonanego badania i oceny ofert złożonych w niniejszym postępowaniu, jako 

najkorzystniejsza 

1.  w części drugiej wybrana została: 

oferta nr 1 

NTT Technology Sp. z o.o., Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa - Wesoła  

Uzasadnienie faktyczne: 

Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie spełnia warunki udziału 
w postępowaniu, a złożona przez niego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ, 
nie podlega odrzuceniu oraz otrzymała najwyższą liczbę punktów w ocenie ofert 
dokonanej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. 

Uzasadnienie prawne: 

Stosownie do art. 91 ust. 1 ustawy Pzp: „Zamawiający wybiera ofertę 
najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia”. 

 

 

 



 

2. w części trzeciej wybrana została: 

oferta nr 3 

Przedsiębiorstwo Cieślikowski i Spółka Krzysztof Cieślikowski, Al. Jana Pawła II 72, 
00-175 Warszawa  

Uzasadnienie faktyczne: 

Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie spełnia warunki udziału 
w postępowaniu, a złożona przez niego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ, 
nie podlega odrzuceniu oraz otrzymała najwyższą liczbę punktów w ocenie ofert 
dokonanej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. 

Uzasadnienie prawne: 

Stosownie do art. 91 ust. 1 ustawy Pzp: „Zamawiający wybiera ofertę 
najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia”. 

3. w części czwartej wybrana została: 

oferta nr 3 

Przedsiębiorstwo Cieślikowski i Spółka Krzysztof Cieślikowski, Al. Jana Pawła II 72, 
00-175 Warszawa  

Uzasadnienie faktyczne: 

Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie spełnia warunki udziału 
w postępowaniu, a złożona przez niego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ, 
nie podlega odrzuceniu oraz otrzymała najwyższą liczbę punktów w ocenie ofert 
dokonanej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. 

Uzasadnienie prawne: 

Stosownie do art. 91 ust. 1 ustawy Pzp: „Zamawiający wybiera ofertę 
najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia”. 

 

II. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu składania ofert: 

1. w części drugiej złożone zostały oferty przez następujących Wykonawców: 

Wykonawca 

NTT Technology Sp. z o.o., Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa - Wesoła 



 

2. w części trzeciej złożone zostały oferty przez następujących Wykonawców: 

3. w części czwartej złożone zostały oferty przez następujących Wykonawców: 

 

 

 

III. Punktacja przyznana Wykonawcom  

1. w części drugiej: 

numer oferty NTT Technology 
Sp. z o.o. 

I. Punkty w kryterium “Cena oferty” 
60,00 

II.  Punkty w kryterium “Parametry techniczne” 
10,00 

III. Punkty w kryterium “Okres gwarancji” 
20,00 

IV. Punkty w kryterium “Niezawodność” 
10,00 

RAZEM 100,00 

 

 

 

 

Wykonawca 

Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o., ul. Wolność 8 lok. 4, 26-
600 Radom 

Przedsiębiorstwo Cieślikowski i Spółka Krzysztof Cieślikowski, Al. Jana 
Pawła II 72, 00-175 Warszawa 

Wykonawca 

Przedsiębiorstwo Cieślikowski i Spółka Krzysztof Cieślikowski, Al. Jana 
Pawła II 72, 00-175 Warszawa 



 

2. w części trzeciej: 

numer oferty 
Cezar Cezary Machnio 
i Piotr Gębka Sp. z o.o 

Przedsiębiorstwo 
Cieślikowski i Spółka 

Krzysztof Cieślikowski 

I. Punkty w kryterium “Cena oferty” 
58,44 60,00 

II. Punkty w kryterium “Okres 

gwarancji” 20,00 40,00 

RAZEM 68,44 100,00 

3. w części czwartej: 

numer oferty Przedsiębiorstwo 
Cieślikowski i Spółka 

Krzysztof Cieślikowski 

I. Punkty w kryterium “Cena oferty” 
60,00 

II. Punkty w kryterium “Okres gwarancji” 
40,00 

RAZEM 100,00 

 

IV. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w części czwartej nie 

została odrzucona żadna oferta.  

V. Zamawiający informuje, że z przedmiotowego postępowania w części czwartej, nie 

został wykluczony żaden Wykonawca. 

 


