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znak sprawy: ZP.272.3.2023 
 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY                                                      

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia 
serwerów na potrzeby modernizacji klastra wysokiej dostęponości”.

  

W imieniu Powiatu Tczewskiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu Tczewskiego, 
działając w oparciu o art. 253 ust. 1, w konsekwencji art. 26
Prawo zamówień publicznych (
informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez 
negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, ja
złożoną przez następującego Wykonawcę:

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne
Niniejsza oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny 
ofert określonych w Rozdziale 16 Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Informacje na temat złożonych ofert oraz punktacji przyznanej w poszczególnych 
kryteriach oceny ofert, przedstawia poniższa tabela

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) Wykonawcy/
Siedziba (adres) 

1. Koma Nord Sp. z o.o. 

2. 
Exon Computer Systems  
Andrzej Jassowicz Spółka 
komandytowa 

 
 
 

Tczewie  
110 Tczew    
800 / (58) 77 34 803          

           

 

ZP.272.3.2023 

Tczew, dnia 16

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY                                                      

: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.:
serwerów na potrzeby modernizacji klastra wysokiej dostęponości”.

W imieniu Powiatu Tczewskiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu Tczewskiego, 
działając w oparciu o art. 253 ust. 1, w konsekwencji art. 263 ustawy z dnia 11
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – dalej: „ustawa Pzp” 

wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez 
275 pkt 1 ustawy Pzp, jako najkorzystniejszą 

złożoną przez następującego Wykonawcę: 

Koma Nord Sp. z o.o. 
(ul. Łużycka 281-537 Gdynia) 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:  
Niniejsza oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny 

Rozdziale 16 Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

Informacje na temat złożonych ofert oraz punktacji przyznanej w poszczególnych 
oceny ofert, przedstawia poniższa tabela. 

Nazwa (firma) Wykonawcy/ 
Punktacja (Kryteria oceny ofert) 

Cena  
(pkt) 

  Gwarancja i serwis 
prod.  
(pkt) 

60 40 

 
Spółka 52,35 
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    Naczelnik 
Wydziału Zamówień Publicznych

Andrzej Wojewódka

 
 

Tczew, dnia 16 marca 2023 r. 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY                                                      

zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zakup 
serwerów na potrzeby modernizacji klastra wysokiej dostęponości”. 

W imieniu Powiatu Tczewskiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu Tczewskiego, 
3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

dalej: „ustawa Pzp” 
wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez 

ko najkorzystniejszą wybrano ofertę 

Niniejsza oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny 

Informacje na temat złożonych ofert oraz punktacji przyznanej w poszczególnych 

Suma pkt warancja i serwis 

100 

52,35 

 
Wydziału Zamówień Publicznych 

Andrzej Wojewódka 
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