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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuję o wynikach postępowania w sprawie  

o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę urządzeń sieciowych oraz projektora 

multimedialnego dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej” – Część III Projektor 

laserowy (znak sprawy MCPS.ZP/AR/351- 13/2020/D). 

1. Najkorzystniejsza oferta 

Jako najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę Wykonawcy: 

AV Concept Łukasz Zyśk, Kańkowo 113 B, 07-320 Małkinia Górna w cenie 8 000,00 zł 

brutto. 

 
Uzasadnienie: 
Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu przetargowym, brak jest podstaw do 

wykluczenia z postępowania, oferta jest zgodna z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 

Oferta uzyskała w ocenie 100 punktów przyznanych na podstawie kryteriów określonych  

w SIWZ. 

2. Informacja o złożonych ofertach i ocena ofert. 

Informacje o złożonych ofertach oraz punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny 

ofert i łączną punktację zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej Informacji. 

3. Informacja dodatkowa. 

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. 
 
4. Zamawiający dokonał oceny ofert i wybrał najkorzystniejszą ofertę z zastosowaniem art. 

24aa uPzp. 
 
 
 

Z upoważnienia Kierownika Zamawiającego  

                                    /-/ 

                    Joanna Rybak – Strachota 
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Załącznik nr 1 
 

Lp. Nazwa wykonawcy Adres Wykonawcy  Ocena punktowa Cena oferty 

Kr 1 Kr 2  Łącznie 

1. AV Concept  
Łukasz Zyśk 

Kańkowo 113 B, 
07-320 Małkinia Górna 

60 40 100 8 000,00 zł 

2. NETSECURE Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 30 lok. 6, 
00-116 Warszawa, 

54 0 54 8 900,00 zł 

 

Kryteria oceny ofert: 

KR1 - cena oferty – waga max 60 % =   max 60 pkt 

KR2 - termin dostawy -  waga max 40 % =  max 40 pkt 

 

Za wskazanie w tabeli „termin dostawy” terminu maksymalnego wykonania zamówienia tj. 23 grudnia br. - 
Zamawiający przyzna 0 pkt,  
Za wskazane w tabeli „termin dostawy” terminu 22 grudnia br - Zamawiający przyzna 10 pkt,  
Za wskazane w tabeli „termin dostawy” terminu 21 grudnia br - Zamawiający przyzna 20 pkt,  
Za wskazane w tabeli „termin dostawy” terminu 18 grudnia br - Zamawiający przyzna 30 pkt,  
Za wskazane w tabeli „termin dostawy” terminu do 17 grudnia br - Zamawiający przyzna 40 pkt. 

 

 
 
 
 
 
 

 


