
 
Szczecin, dnia 24.01.2022r. 

A-ZP.381.148.2021.KO 

 

 

informacja o unieważnieniu postępowania w część 1 i 3  

i wyborze najkorzystniejszej oferty w części 7 – na stronę 

 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: dostawa 

sprzętu informatycznego na potrzeby wyposażenia stanowisk pracy na US, dysku 

sieciowego NAS wraz ze switch Gigabit Ethernet z projektu eCUDO.pl oraz zakup 

sprzętu komputerowego, biurowego i akcesoriów na potrzeby realizacji projektu 

Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności w Szczecinie 

 
 

Część 1  dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby wyposażenia stanowisk pracy na 

US – komputery i monitory  
 

 Zamawiający działając na podstawie art. 260 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „uPzp”, 

informuje, że na podstawie art. 255 pkt 2) uPzp unieważnia ww. postępowanie, gdyż  

wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu. 

 

Część 3  - dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby wyposażenia stanowisk pracy 

na US laptopy  

 

 Zamawiający działając na podstawie art. 260 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „uPzp”, 

informuje, że na podstawie art. 255 pkt 2) uPzp unieważnia ww. postępowanie, gdyż  

wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu. 

Zamawiający odrzucił oferty Wykonawców:  
 

 

Część 7  

Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby wyposażenia stanowisk pracy na US – 

dyski, klawiatury, myszki,  tablet  
 

 Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1129 ze zm.) informuje, że: 

1. wybrano ofertę wykonawcy: 

Syriana Joanna Fischer  

ul. Porębskiego 28/17, 80-180 Gdańsk 

Cena brutto : 13 338,12  brutto 

Termin płatności w dniach: 30 

2. Wykonawcą przyznano następującą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert i 

przyznano łączną punktację: 

 

 

 



Numer 

oferty 

Wykonawca Liczba 

punktów w 

zakresie 

kryterium 

cena brutto 

PLN 

Liczba punktów 

w zakresie 

kryterium 

termin płatności 

w dniach 

Łączna  

liczba  

punktów 

1 Radunix Gromniak Sp.j.  

ul. Unisławy 13cd, 71-402 Szczecin 

Oferta odrzucona 

2 El Toro Bobrowski Blatkiewicz Sp. j. 

Ul. Racławicka 23, 73-110 Stargard 

48,20 

 

40,00 88,20 

5 Syriana Joanna Fischer  

 ul. Porębskiego 28/17,  

80-180 Gdańsk 

60,00 

 

40,00 100,00 
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