
 
Gmina Miejska Człuchów 
  al. Wojska Polskiego 1 
       77-300 Człuchów 

          Człuchów, 03.08.2022 r. 
RI.271.10.2022                                               

ZAWIADOMIENIE  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
Numer sprawy: RI.271.10.2022 
Nazwa zadania: „Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu Granty PPGR – Wsparcie 
dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. 
 
1. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021 
poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji  1 
części zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez następującego Wykonawcę: 

AT Computers s.c.  
Jakub Mroczkowski, Bartłomiej Mroczkowski 

ul. Kostrzewskiego 16 
62-010 Pobiedziska 

 
Uzasadnienie wyboru: Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty (cena - 60%, 
okres udzielonej gwarancji producenta - 40%), zawiadamia że jest to, najkorzystniejsza oferta w 
oparciu o podane w specyfikacji warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie 
podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt, okres udzielonej 
gwarancji producenta - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt. 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 239 ust. 1 ustawy Pzp. 
 
W prowadzonym postępowaniu złożone oferty uzyskały następującą ocenę w poszczególnych 
kryteriach oceny ofert: 
 
Lp.: 1 (Oferta nr 2) 
Nazwa Wykonawcy: AT Computers s.c. Jakub Mroczkowski, Bartłomiej Mroczkowski 
Adres Wykonawcy: ul. Kostrzewskiego 16, 62-010 Pobiedziska 
Cena oferty brutto: 691 060,74 zł 
Okres gwarancji: 48 m-cy 
Liczba uzyskanych pkt:   (60,00+40,00) 100,00 

 

2. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 
informuje, że w prowadzonym postępowaniu dla części 1 zamówienia została odrzucona 
następująca oferta: 

1) KOMBIT Group Sp. z o.o., ul. Migdałowa 60, 61-612 Poznań 



 
Uzasadnienie faktyczne:  
Zaoferowany przez wykonawcę sprzęt komputerowy nie odpowiada wymaganiom stawianym przez 
Zamawiającego. W związku z powyższym oferta złożona przez Wykonawcę w postępowaniu została 
odrzucona.  

Uzasadnienie prawne:  
Art. 226 ust. 1 pkt 5 – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami 
zamówienia. 

 

3. Działając na podstawie art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 
informuje,  że  podpisanie  umowy możliwe  będzie  po  dopełnieniu  wszelkich  formalności  i może 
nastąpić w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty. 
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