
 

 
 

  
FH/04/11-9/2022         Katowice dn. 20 grudnia 2022 r. 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Dostawa sprzętu 
komputerowego, serwerowego, sieciowego i oprogramowania” prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych – oznaczenie 
sprawy: FH/ 04/11/22 

 
 

Sprostowanie do Informacji o wyborze ofert najkorzystniejszych  
w zakresie części nr 5 

 
 
 Zamawiający, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, poprawia 
omyłkę pisarską w zakresie wybranej oferty dla części nr 5, w związku z omyłką popełnioną przez 
Wykonawcę COMP S.A., jak niżej. 

  
 W zakresie części nr 5 wybrano ofertę złożoną przez:   

Nr części 

Nazwy albo imiona i nazwiska  
oraz odpowiednio siedziby, miejsca prowadzenia 
działalności gospodarczej, miejsca zamieszkania 
Wykonawców, których oferty zostały otwarte 

Cena brutto 
w zł 

Część 5 

Oferta nr 5: 
AF SEKO sp. z o.o. 
ul. Bogusławskiego 17 
43-300 Bielsko - Biała 
REGON: 008127792 

11 392,26 

 
Uzasadnienie faktyczne: W oparciu o kryteria wyboru ofert wskazane w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia oferta ww. Wykonawcy została najwyżej oceniona, nie podlega odrzuceniu,  
a wykonawca nie polegają wykluczeniu.  

Podstawa prawna: umowa może zostać zawarta zgodnie z art. 264 ust. 1 ustawy Pzp, tj. w terminie nie 
krótszym niż 10 dni od wysłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty do wszystkich 
wykonawców.  

 

 

 

 



 

 
 

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną punktacją:  

Część 5 – Szafa serwerowa i okablowanie  

Nazwy albo imiona i nazwiska  
oraz odpowiednio siedziby, miejsca prowadzenia 
działalności gospodarczej, miejsca zamieszkania 
Wykonawców, których oferty zostały otwarte 

Ilość punktów – kryterium cena 
100% 

Oferta nr 1: 
ROMI sp. z o.o. 
ul. Działkowa 37 
02-234 Warszaw 
REGON: 142394486 

OFERTA ODRZUCONA 

Oferta nr 2: 
Comp S.A. 
ul. Jutrzenki 116 
02-230 Warszawa 
REGON: 012499190 

81,10 

Oferta nr 5: 
AF SEKO sp. z o.o. 
ul. Bogusławskiego 17 
43-300 Bielsko - Biała 
REGON: 008127792 

100,00 

 

 

                                                                                                                       Sieć Badawcza Łukasiewicz - 
Instytut Technik Innowacyjnych  

EMAG 
DYREKTOR 

                                                                                                                 dr inż. Artur Kozłowski 
 

 
Rozdzielnik: 

1) Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/emag_lukasiewicz 
2) a/a 


