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Warszawa, dnia 28 lipca 2022 r. 

Nr sprawy: ABM-ZP-8/2022 

 

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚĆI nr 1  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, 

zwanej dalej „ustawą Pzp” na: „Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 

i serwisem gwarancyjnym do siedziby ABM z podziałem na trzy części”. 

 

Zgodnie z art. 253 ust. 1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje o: 

 

WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w pkt 14.2. SWZ.   

Wybrana została oferta złożona przez:  

STATIM Piotr Wypijewski 

ul. Głogowska 3, 

01-743 Warszawa. 

Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym ofertom w kryteriach oceny ofert 

oraz łączną punktację: 

Lp. 
Firma [nazwa]  

i adres 
Wykonawcy 

Nazwa kryterium/ Oferowany parametr 
Punkty 

przyznane w 
kryterium 

Łączna 
punktacja 

1 

STATIM Piotr 
Wypijewski 

ul. Głogowska 3 
01-743 Warszawa 

Oferowana cena (C1)  
78 948,03 zł 

60 

95 pkt 

Taktowanie pamięci (C2)  
TAK 3200 MHZ 

5 

Komunikacja WWAN w komputerze przenośnym (C3) 
Wykonawca oferuje zainstalowany modem wewnętrzny 

WWAN w komputerze przenośnym 
5 

Okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego dla komputera 
przenośnego (C4)  

60 MIESIĘCY 
10 

Łączność myszy z komputerem (C5)  
RADIOWE 

0 

Porty USB 3.0 w monitorze (C6)  
4 PORTY 

5 

Okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego dla monitora (C7)  
60 MIESIĘCY 

10 
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Uzasadnienie prawne i faktyczne: 

Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający na podstawie pkt 14.1. SWZ ocenił oferty, które 

nie podlegały odrzuceniu. Za najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę, która uzyskała 

największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wyliczeniem określonym w pkt 14.4. SWZ. 

Oferta Wykonawcy STATIM Piotr Wypijewski jest jedyną ofertą złożoną w części nr 1 

przedmiotowego postępowania i spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego 

określone w SWZ. 

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w terminie określonym w art. 308 ust. 3 pkt 1 lit. a 

ustawy Pzp. 

 

 

_____________________________ 

Kierownik Zamawiającego lub jego pełnomocnik 
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