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Rumia, 04.07.2018 r.  

 

Nr sprawy: ZSP.2-070.2.3-2-335/2018 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY                                                                                                                                                                

      Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Hipolita  Roszczynialskiego                          

w Rumi informuje, że w wyniku  postępowania przetargowego na podstawie art. 39 

Prawo zamówień publicznych na „Dostawę sprzętu komputerowego dla 

Powiatowego Zespołu Szkół  nr 2 w Rumi” w ramach przedsięwzięcia strategicznego 

– Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej 

potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy w zakresie: 

1) dostawa komputerów przenośnych i stacjonarnych wraz z monitorami                          

i oprogramowaniem – CPV: 30200000-1, 48000000-8, 

2) dostawa serwerów wraz z urządzeniami sieciowymi – CPV: 30232100-5, 

zgodnie z art. 91 ust.1 dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

      Rozstrzygnięcie dotyczące części I zamówienia: 

 

W postępowaniu przetargowym brał udział 1 wykonawca, zgodnie                                    

z zamieszczoną poniżej tabelą:  

 
NR  

OFERTY 
FIRMA 

LICZBA UZYSKANYCH 

PUNKTÓW 

UWAGI 

1. 

Komputronik Biznes  

sp. z o.o. 

60-003 Poznań 

ul. Wołczyńska 37 

60 

Najkorzystniejsza 

oferta 

 

      W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono zwycięską ofertę                                       

wg kryterium „cena” oraz „gwarancja” – największą ilość punktów uzyskała oferta 

nr 1 zgodnie z powyższą tabelą, tj. Komputronik Biznes, sp. z o.o., 60-003 Poznań, 

ul. Wołczyńska 37, uzyskując 60 pkt. 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki zawarte w SIWZ. Zgodnie z art. 94 

ust.1  nastąpi podpisanie umowy. 
 

 



 
 

 

 

 

Dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego Zespołu Szkół  nr 2 w Rumi  
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Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie 

infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – 

Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby  

subregionalnych i regionalnego rynku pracy. 

Rozstrzygnięcie dotyczące części II zamówienia: 
 

W postępowaniu przetargowym brał udział 1 wykonawca, zgodnie                                    

z zamieszczoną poniżej tabelą:  

 
NR  

OFERTY 
FIRMA 

LICZBA UZYSKANYCH 

PUNKTÓW 

UWAGI 

1. 

Komputronik Biznes  

sp. z o.o. 

60-003 Poznań 

ul. Wołczyńska 37 

60 

Najkorzystniejsza 

oferta 

 
 

      W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono zwycięską ofertę                                         

wg kryterium „cena” oraz „gwarancja” – największą ilość punktów uzyskała oferta 

nr 1 zgodnie z powyższą tabelą, tj. Komputronik Biznes, sp. z o.o., 60-003 Poznań, 

ul. Wołczyńska 37, uzyskując 60 pkt. 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki zawarte w SIWZ. Zgodnie z art. 94 

ust.1  nastąpi podpisanie umowy. 
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