
 

Białystok, 23 sierpnia 2021 r. 

 
Znak sprawy:  
26.7.2021 
 
Wg rozdzielnika 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej ustawą Pzp, informuję, iż w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia 

negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, w przedmiocie: 

 Dostawa wyposażenia w ramach projektu "Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - 

kierunek przyszłość!" – sprzęt komputerowy 

 

za najkorzystniejsze, w poszczególnych częściach, zostały uznane oferty: 

 

1. Część I - LAPTOPY Z OPROGRAMOWANIEM – 25 szt. 

Wilanka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, z ceną ofertową brutto w wysokości 126 997,50 zł. 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta jest zgodna z treścią SWZ i została 

oceniona jako najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Oferta uzyskała 100 pkt, 

zgodnie z kryteriami oceny. Cena oferty mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na 

realizację zamówienia. 

 

Ponadto, w Części I postępowania odrzuceniu podlega oferta Wykonawcy: 

PH Hawk M. Siwicki A. Siwicki z siedzibą  w Białymstoku - Wykonawca zaoferował laptopy z 

zainstalowaną pamięcią o wielkości 8GB, z możliwością rozbudowy do 16 GB – Zamawiający, zgodnie z 

OPZ wymagał rozbudowy do min. 32 GB. Oferta w tym zakresie jest niezgodna z SWZ i podlega 

odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp. 

 

Punktację przyznaną ofertom zawiera tabela poniżej: 



 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

Wykonawcy 

Cena ofertowa 

brutto zł 

/punktacja 

Okres 

gwarancji 

/punktacja 

Termin 

realizacji  

/punktacja 

Czas reakcji 

/punktacja 

Łączna 

punktacja 

1. 

CEZAR Cezary Machnio 

i Piotr Gębka Sp. z o.o.  

ul. Wolność 8 lok. 4 

26-600 Radom 

 138 744,00 

/54,92 pkt 

4 lata 

/20 pkt 

20 dni 

/10 pkt 

W dniu 

zgłoszenia 

/10 pkt 

94,92 pkt 

2. 

Wilanka sp. z o.o. 

ul. Lindleya 16 

02-013 Warszawa 

126 997,50 

/60 pkt 

4 lata 

/20 pkt 

20 dni 

/10 pkt 

W dniu 

zgłoszenia 

/10 pkt 

100 pkt 

3. 

MPC Paweł Oleksiewicz 

ul. Noskowskiego 1 

99 – 300 Kutno 

137 606,25 

/55,37 pkt 

4 lata 

/20 pkt 

20 dni 

/10 pkt 

W dniu 

zgłoszenia 

/10 pkt 

95,37 pkt 

4. 

PH Hawk 

M. Siwicki A. Siwicki 

ul. Brukowa 24 

15-889 Białystok 

128 535,00 4 lata 20 dni W dniu 

zgłoszenia 

oferta 

odrzucona 

5. 

FHU Horyzont 

Krzysztof Lech 

ul. 11 Listopada 21 

38-300 Gorlice 

138 375,00 

55,07 pkt 

4 lata 

/20 pkt 

20 dni 

/10 pkt 

W dniu 

zgłoszenia 

/10 pkt 

95,07 pkt 

 

 

 

 



 

2. Część II - LAPTOPY Z OPROGRAMOWANIEM – 22 szt. 

Wilanka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, z ceną ofertową brutto w wysokości 112 055,46 zł. 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta jest zgodna z treścią SWZ i została 

oceniona jako najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Oferta uzyskała 100 pkt, 

zgodnie z kryteriami oceny. Cena oferty mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na 

realizację zamówienia. 

 

Ponadto, w Części II postępowania odrzuceniu podlegają oferty Wykonawców: 

- PH Hawk M. Siwicki A. Siwicki z siedzibą  w Białymstoku - Wykonawca zaoferował laptopy z 

zainstalowaną pamięcią o wielkości 8GB, z możliwością rozbudowy do 16 GB – Zamawiający, zgodnie z 

OPZ wymagał rozbudowy do min. 32 GB. Oferta w tym zakresie jest niezgodna z SWZ i podlega 

odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp. 

- FHU Horyzont Krzysztof Lech z siedzibą  w Gorlicach - Wykonawca , w formularzu ofertowym wskazał 

jedynie cenę oferowanego sprzętu bez wskazania parametrów pozostałych kryteriów oceny ofert. 

Oferta w tym zakresie jest niezgodna z rozdz. XIX SWZ i podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 

1 pkt 5 Pzp. 

 

Punktację przyznaną ofertom zawiera tabela poniżej: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

Wykonawcy 

Cena ofertowa 

brutto zł 

/punktacja 

Okres 

gwarancji 

/punktacja 

Termin 

realizacji  

/punktacja 

Czas reakcji 

/punktacja 

Łączna 

punktacja 

1. 

CEZAR Cezary Machnio 

i Piotr Gębka Sp. z o.o.  

ul. Wolność 8 lok. 4 

26-600 Radom 

 122 094,72 

/55,07 pkt 

4 lata 

/20 pkt 

20 dni 

/10 pkt 

W dniu 

zgłoszenia 

/10 pkt 

95,07 pkt 

2. 

Wilanka sp. z o.o. 

ul. Lindleya 16 

112 055,46 

/60 pkt 

4 lata 

/20 pkt 

20 dni 

/10 pkt 

W dniu 

zgłoszenia 

/10 pkt 

100 pkt 



 

02-013 Warszawa 

3. 

 MPC Paweł Oleksiewicz 

ul. Noskowskiego 1 

99 – 300 Kutno 

121 093,50 

/55,52 pkt 

4 lata 

/20 pkt 

20 dni 

/10 pkt 

W dniu 

zgłoszenia 

/10 pkt 

95,52 pkt 

4. 

PH Hawk 

M. Siwicki A. Siwicki 

ul. Brukowa 24 

15-889 Białystok 

113 110,80 4 lata 20 dni W dniu 

zgłoszenia 

oferta 

odrzucona 

5. 

FHU Horyzont 

Krzysztof Lech 

ul. 11 Listopada 21 

38-300 Gorlice 

121 770,00 Brak wskazania oferta 

odrzucona 

 

Zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, umowy w  sprawie zamówienia publicznego mogą zostać zawarte 

po upływie 5 dni od dnia upublicznienia niniejszego rozstrzygnięcia. 

 

Rozdzielnik: 

1. Strona prowadzonego postępowania 

2. Wykonawcy składający oferty w postępowaniu. 

 

Podpisano: 

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku 

Renata Frankowska 

 


