
 

 

Rypin, 9 sierpnia 2022 roku 
ZP.271.4.14.2022 
 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY  
 

 

Część 1 – Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem – 80 szt. 
 

Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 
Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129 z późn. zm.) zawiadamiam o wyborze oferty 
najkorzystniejszej w przeprowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji na 
realizację zadania pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu 
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich  w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – Część 1 – Sprzęt 
komputerowy  z oprogramowaniem – 80 szt.  
 
1. Wybór oferty najkorzystniejszej  

 

Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca SOLARENS Sp. z o.o. mająca siedzibę w Warszawie 
przy ul. Czerwonych Beretów 14 lok. 6U-74, 00-910 Warszawa. 

 

Uzasadnienie  faktyczne i prawne:  
1. Oferty w przedmiotowym postępowaniu na realizację zamówienia złożyli następujący Wykonawcy: 

 

Nr 
oferty 

Wykonawca 
Cena 

Punkty 

Termin realizacji 
(dni)  

Punkty  

Okres gwarancji 
(miesiące) 

Punkty 

Łączna 
ilość 

punktów 

1. 
NEO-SYSTEM Marcin Krajewski 
ul. Podgórna 80b 
87-300 Brodnica 

Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp 

2. 

SOLARENS Sp. z o.o.  
ul. Czerwonych Beretów 14  
lok. 6U-74 
00-910 Warszawa 

231 141,60 zł 
60,00 

25 
20,00 

48 
20,00 

100,00 

2. 
FHU Horyzont Krzysztof Lech 
ul. 11 Listopada 21 
38-300 Gorlice  

243 048,00 zł 
57,06 

25 
20,00 

48 
20,00 

97,06 

 
2. Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 
3. Art. 239 ust. 1 ww. Ustawy stanowi, że Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.  

4. Wykonawca SOLARENS Sp. z o.o. mająca siedzibę w Warszawie przy ul. Czerwonych Beretów 14 
lok. 6U-74, 00-910 Warszawa złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu. Oferta ta otrzymała 
maksymalną liczbę punktów. Wybrany Wykonawca na podstawie złożonego oświadczenia                         
o niepodleganiu wykluczeniu z postępowaniu złożonego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 
potwierdził brak podstaw do wykluczenia.  

5. Zgodnie z art. 308 ust. 2 ww. Ustawy umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta 
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia dzisiejszego.  

 
2. Odrzucenie oferty. 

Zamawiający odrzuca ofertę złożą przez Wykonawcę Marcina Krajewskiego prowadzącego 
działalność gospodarczą pod firmą „NEO SYSTEM” Marcin Krajewski mającą siedzibę w Brodnicy przy     
ul. Podgórnej 80b, 87-300 Brodnica.  



 

 

 
Uzasadnienie faktyczne i prawne: 

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany był do wskazania  
w Formularzu ofertowym danych identyfikujących zaoferowany asortyment. W pozycji dotyczącej 
oprogramowania biurowego Wykonawca zobowiązany był do wskazania nazwy producenta i wersji.  

Wykonawca w wersji oprogramowania wpisał „Microsoft Office 2021 w wersji przeznaczonej 
do pracy w domu i dla ucznia”. Wobec powyższego Wykonawca wskazał zastosowanie 
oprogramowania, a nie wskazał konkretnej wersji oprogramowania. W konsekwencji Zamawiający nie 
mógł zweryfikować czy zaoferowane oprogramowanie spełnia wymagania szczegółowego opisu 
przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik Nr 1a do SWZ. Microsoft Office 2021 może 
występować w różnych wersjach co wiąże się także ze sposobem licencjonowania. Brak podanej wersji 
oprogramowania biurowego uniemożliwia przeprowadzenie weryfikacji czy zaoferowane 
oprogramowanie posiada licencję bezterminową.  

Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest 
niezgodna z warunkami zamówienia.   
 
 

Część 2 – Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem – 81 szt. 
 

Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 
Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129 z późn. zm.) zawiadamiam o wyborze oferty 
najkorzystniejszej w przeprowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji na 
realizację zadania pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu 
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich  w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – Część 2 – Sprzęt 
komputerowy  z oprogramowaniem – 81 szt.  
 
1. Wybór oferty najkorzystniejszej  

 

Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca SOLARENS Sp. z o.o. mająca siedzibę w Warszawie 
przy ul. Czerwonych Beretów 14 lok. 6U-74, 00-910 Warszawa. 

 

Uzasadnienie  faktyczne i prawne:  
1. Oferty w przedmiotowym postępowaniu na realizację zamówienia złożyli następujący Wykonawcy: 

 

Nr 
oferty 

Wykonawca 
Cena 

Punkty 

Termin realizacji 
(dni)  

Punkty  

Okres gwarancji 
(miesiące) 

Punkty 

Łączna 
ilość 

punktów 

1. 
NEO-SYSTEM Marcin Krajewski 
ul. Podgórna 80b 
87-300 Brodnica 

Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp 

2. 

SOLARENS Sp. z o.o.  
ul. Czerwonych Beretów 14  
lok. 6U-74 
00-910 Warszawa 

234 030,87 zł 
60,00 

25 
20,00 

48 
20,00 

100,00 

2. 
FHU Horyzont Krzysztof Lech 
ul. 11 Listopada 21 
38-300 Gorlice  

246 086,10 zł 
57,06 

25 
20,00 

48 
20,00 

97,06 

 
2. Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 
3. Art. 239 ust. 1 ww. Ustawy stanowi, że Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.  

4. Wykonawca SOLARENS Sp. z o.o. mająca siedzibę w Warszawie przy ul. Czerwonych Beretów 14 
lok. 6U-74, 00-910 Warszawa złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu. Oferta ta otrzymała 



 

 

maksymalną liczbę punktów. Wybrany Wykonawca na podstawie złożonego oświadczenia                          
o niepodleganiu wykluczeniu z postępowaniu złożonego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 
potwierdził brak podstaw do wykluczenia.  

5. Zgodnie z art. 308 ust. 2 ww. Ustawy umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta 
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia dzisiejszego.  

 
2. Odrzucenie oferty. 

Zamawiający odrzuca ofertę złożą przez Wykonawcę Marcina Krajewskiego prowadzącego 
działalność gospodarczą pod firmą „NEO SYSTEM” Marcin Krajewski mającą siedzibę w Brodnicy przy     
ul. Podgórnej 80b, 87-300 Brodnica.  
 
Uzasadnienie faktyczne i prawne: 

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany był do wskazania  
w Formularzu ofertowym danych identyfikujących zaoferowany asortyment. W pozycji dotyczącej 
oprogramowania biurowego Wykonawca zobowiązany był do wskazania nazwy producenta i wersji.  

Wykonawca w wersji oprogramowania wpisał „Microsoft Office 2021 w wersji przeznaczonej 
do pracy w domu i dla ucznia”. Wobec powyższego Wykonawca wskazał zastosowanie 
oprogramowania, a nie wskazał konkretnej wersji oprogramowania. W konsekwencji Zamawiający nie 
mógł zweryfikować czy zaoferowane oprogramowanie spełnia wymagania szczegółowego opisu 
przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik Nr 1b do SWZ. Microsoft Office 2021 może 
występować w różnych wersjach co wiąże się także ze sposobem licencjonowania. Brak podanej wersji 
oprogramowania biurowego uniemożliwia przeprowadzenie weryfikacji czy zaoferowane 
oprogramowanie posiada licencję bezterminową.  

Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest 
niezgodna z warunkami zamówienia.   
 

 
 

Burmistrz Miasta Rypin 

mgr Paweł Grzybowski 

 
 
 
 


