
                                                                                                                      

Centrum Fizyki Teoretycznej
Polskiej Akademii Nauk
Al. Lotników 32/46,  02-668 Warszawa
Tel. (+48 22) 847 09 20,  Fax/Tel: (+48 22) 843 20 69
Email: cft@cft.edu.pl
NIP 525-000-92-81              REGON  000844815

                               

Warszawa, dn. 25.11.2020 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu

nr ZP/7/16/10/2020 do składania ofert w przedmiocie:

Dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów przeznaczonych do
badań naukowych

Centrum  Fizyki  Teoretycznej  PAN jako  Zamawiający,  działając  zgodnie  z  art.  92  ust.  2
ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  Z  2018  r.,
poz.1986) – dalej PZP, informacje o wyniku postępowania.

I. Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę do Zadania nr 1 złożył Wykonawca:

GigaSerwer z o.o., 
ul. Franciszka Bielowicza 4, 
32-040 Świątniki Górne

Oferta otrzymała następującą ilość punktów w kryteriach:

Cena oferty: 60,00 pkt
Okres gwarancji: 20,00 pkt
Termin dostawy: 20,00 pkt

Wykonawca  złożył  najkorzystniejszą  ofertę  niepodlegającą  odrzuceniu  i  spełniając
wymagania  określone  w  zaproszeniu,  która  uzyskała  pierwsze  miejsce  w  rankingu  ofert
sporządzonym na podstawie kryteriów określonych w zaproszeniu. 

Ponadto Zamawiający w poniższym zestawieniu przedstawia Wykonawców, którzy złożyli
oferty w przedmiocie postępowania w Zadaniu nr 1:

Lp. Nazwa wykonawcy Cena brutto zł Gwarancja Termin dostawy

1 GigaMultimedia, 
ul. Włodarzewska65 B

02-384 Warszaw Odrzucona



2 GigaSerwer z o.o.
ul. Franciszka Bielowicza 4, 
32-040 Świątniki Górne

60,00 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt

II. Zamawiający informuje, iż ofertę jedyną i najkorzystniejszą do Zadaniu nr 2 złożył 
Wykonawca:

GigaMultimedia, 
ul. Włodarzewska 65B, 02-384 Warszawa

Oferta otrzymała następującą ilość punktów w kryteriach:

Cena oferty: 60,00 pkt
Okres gwarancji: 20,00 pkt
Termin dostawy: 20,00 pkt

Wykonawca  złożył  najkorzystniejszą  ofertę  niepodlegającą  odrzuceniu  i  spełniającą
wymagania  określone  w  zaproszeniu,  która  uzyskała  pierwsze  miejsce  w  rankingu  ofert
sporządzonym na podstawie kryteriów określonych w zaproszeniu. 

Ponadto Zamawiający w poniższym zestawieniu przedstawia Wykonawców, którzy złożyli
oferty w przedmiocie postępowania w Zadaniu nr 2:

Lp. Nazwa wykonawcy Cena brutto zł Gwarancja Termin dostawy

1 GigaMultimedia
ul. Włodarzewska 65B, 
02-384 Warszawa

60,00 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt

III. Wykonawca, który złożył ofertę do zadania nr  3  podlega odrzuceniu, ze względu na 
przekroczenie ceny. 

Lp. Nazwa wykonawcy Cena brutto zł Gwarancja Termin dostawy

1 Bardex 
ul. Cisowa 3, 05-230 
Kobyłka

Odrzucona

Oferta,  która  wpłynęła  do  zadaniu  nr  3   jest  powyżej  limitu  jaki  Zamawiający  może
przeznaczyć,  dlatego  Zamawiający  udzieli  zamówienia  z  wolnej  ręki,  jeżeli  w uprzednim
postępowaniu  wszystkie  oferty  zostały  odrzucone,   a  pierwotne  warunki  zamówienia  nie
zostały istotnie zmienione. 



IV. Wykonawca, który złożył ofertę do zadania nr  4  podlega odrzuceniu, ze względu na 
nie spełnienie specyfikacji przedstawionej w ogłoszeniu. Ponadto Zamawiający w 
poniższym zestawieniu przedstawia Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Lp. Nazwa wykonawcy Cena brutto zł Gwarancja Termin dostawy

1 Piotr Migda
Ul. Opaczewska 7 m. 16, 
02-368 Warszawa

Odrzucona

Oferta, która wpłynęła do zadaniu nr 4  jest nie zgodna z warunkami zamówienia (procesor
w zaproponowanym przez wykonawcę modelu jest gorszy niż w specyfikacji), dlatego
Zamawiający  udzieli  zamówienia  z  wolnej  ręki,  jeżeli  w  uprzednim  postępowaniu
wszystkie oferty zostały odrzucone,  a pierwotne warunki zamówienia nie zostały istotnie
zmienione. 

V. Zamawiający informuje, iż ofertę jedyną i najkorzystniejszą do Zadaniu nr 5 złożył 
Wykonawca:

GigaSerwer z o.o., 
ul.Franciszka Bielowicza 4, 
32-040 Świątniki Górne

Oferta otrzymała następującą ilość punktów w kryteriach:

Cena oferty: 60,00 pkt
Okres gwarancji: 20,00 pkt
Termin dostawy: 20,00 pkt

Wykonawca  złożył  najkorzystniejszą  ofertę  niepodlegającą  odrzuceniu  i  spełniającą
wymagania  określone  w  zaproszeniu,  która  uzyskała  pierwsze  miejsce  w  rankingu  ofert
sporządzonym na podstawie kryteriów określonych w zaproszeniu. 

Ponadto Zamawiający w poniższym zestawieniu przedstawia Wykonawców, którzy złożyli
oferty w przedmiocie postępowania w Zadaniu nr 2:

Lp. Nazwa wykonawcy Cena brutto zł Gwarancja

1 GigaSerwer z o.o., 
ul. Franciszka Bielowicza 4, 
32-040 Świątniki Górne

60,00 pkt 40,00 pkt

2 Cocon Systemy Komputerowe Sp. z o.o. 
Sp. K. Ul. Dworcowa 10A, 

46-300 Olesno

48,83 pkt 25,00 pkt

   3 GigaMultimedia
ul. Włodarzewska 65B, 02-384 Warszawa

57,33 pkt 25 pkt
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