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WAP.272.28.2019.MP                        Olsztyn, 8 listopada 2019 r.  

  

 

Dotyczy: sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, 

serwerów, urządzeń sieciowych, oprogramowania oraz smartfona na potrzeby Kuratorium 

Oświaty w Olsztynie.  

 

 

Tryb udzielenia zamówienia:  

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j.: Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.). Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej  

w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ww. ustawy. 

 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  
 

1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY. 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  sprzedaż  

i dostawę sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, serwerów, urządzeń 

sieciowych, oprogramowania oraz smartfona na potrzeby Kuratorium Oświaty  

w Olsztynie, zawiadamiam o wyborze oferty. 
 

CZĘŚĆ I 

sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz 

oprogramowania na potrzeby Kuratorium Oświaty w Olsztynie: 

a) INFUS Katarzyna Fuśnik, ul. Sienkiewicza 7A/4, 10-268 Olsztyn 

 cena wykonania CZĘŚCI I zamówienia wynosi - 49 271,34 zł brutto  

b) uzasadnienie – oferta spełnia wszystkie warunki postawione przez Zamawiającego  

w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród ofert 

złożonych na wykonanie tej CZĘŚCI zamówienia niepodlegających odrzuceniu. 
 

CZĘŚĆ II 

sprzedaż i dostawa serwerów i urządzeń sieciowych na potrzeby Kuratorium Oświaty  

w Olsztynie: 

a) INFUS Katarzyna Fuśnik, ul. Sienkiewicza 7A/4, 10-268 Olsztyn 

 cena wykonania CZĘŚCI II zamówienia wynosi - 35 842,20 zł brutto,  

b) uzasadnienie - oferta spełnia wszystkie warunki postawione przez Zamawiającego  

w zapytaniu ofertowym oraz jest jedyną ofertą złożoną na wykonanie CZĘŚCI II 

zamówienia. 
 

CZĘŚĆ III 

sprzedaż i dostawa smartfona na potrzeby Kuratorium Oświaty w Olsztynie: 

a) PHU INGWAR Wioletta Wiśniewska Biuro Handlowe, al. Piłsudskiego 77,  

10-449 Olsztyn, cena wykonania CZĘŚCI III zamówienia wynosi – 3 939,00 zł brutto, 

b) uzasadnienie - oferta spełnia wszystkie warunki postawione przez Zamawiającego  

w zapytaniu ofertowym oraz jest jedyną ofertą niepodlegającą odrzuceniu. 
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2. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓRY ZŁOŻYŁ OFERTĘ WRAZ  

ZE STRESZCZENIEM OCENY OFERTY. 

 

Lp. 

 

Nazwa wykonawcy 

(adres) 

Kryteria wyboru oferty 

 

Liczba  

pkt. 

Spełnienie  

określonych 

warunków Cena brutto 

(60%) 

Termin 

dostaw  

(20%) 

Okres 

gwarancji 

(20%) 

CZĘŚĆ I 

1 WEB-PROFIT 

Maciej Kuźlik 

ul. Spokojna 18 

41-940  

Piekary Śląskie 
 

51 746,10 zł 

---------- 

pkt. 

 

15 dni 

---------- 

pkt. 

48 m-c 

----------

pkt. 

 

pkt. 

 

Oferta 

odrzucona 

2 CPU ZETO 

spółka z.o.o. 

ul. Powst.  

Wielkopolskich 20 

59-500  

Jelenia Góra 
 

51 546,35 zł 

---------- 

5,76 pkt. 

 

15 dni 

---------- 

2,00 pkt. 

 

48 m-c 

_____ 

2,00 pkt. 

 

9,76 

pkt. 

 

Spełnia  

3 INFUS 

Katarzyna Fuśnik 

ul. Sienkiewicza 7A/4 

10-268 Olsztyn 
 

49 271,34 zł 

---------- 

6,00 pkt. 

15 dni 

---------- 

2,00 pkt. 

 

48 m-c 

_____ 

2,00 pkt. 

 

10,00 

pkt. 

 

Spełnia 

4 PHU INGWAR 

Wioletta Wiśniewska 

Biuro Handlowe 

al. Piłsudskiego 77 

10-449 Olsztyn 
 

46 950,33 zł 

---------- 

pkt. 
 

(po poprawieniu 

omyłki 

rachunkowej) 

15 dni 

---------- 

pkt. 

 

48 m-c 

_____ 

pkt. 

 

pkt. 

 

Oferta 

odrzucona 

CZĘŚĆ II 

1 INFUS 

Katarzyna Fuśnik 

ul. Sienkiewicza 7A/4 

10-268 Olsztyn 
 

35 842,20 zł 

---------- 

6,00 pkt. 

 

15 dni 

---------- 

2,00 pkt. 

 

48 m-c 

_____ 

2,00 pkt. 

 

10,00  

pkt. 

 

Spełnia 

CZĘŚĆ III 

1 INFUS 

Katarzyna Fuśnik 

ul. Sienkiewicza 7A/4 

10-268 Olsztyn 

3 690,00 zł 

---------- 

pkt. 

 

15 dni 

---------- 

pkt. 

36 m-c 

_____ 

pkt. 

 

pkt. 

 

Oferta 

odrzucona 

2 PHU INGWAR 

Wioletta Wiśniewska 

Biuro Handlowe 

al. Piłsudskiego 77 

10-449 Olsztyn 
 

3 936,00 zł 

---------- 

6,00 pkt. 

 

15 dni 

---------- 

2,00 pkt. 

 

24 m-c 

_____ 

2,00 pkt. 

 

10,00 

pkt. 

 

Spełnia 
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3.  INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY: 
 

CZĘŚĆ I: 

1) Wykonawca:  

a)  nazwa i adres Wykonawcy: WEB-PROFIT Maciej Kuźlik, ul. Spokojna 18, 41-940 

Piekary Śląskie 

b) powód odrzucenia: oferta Wykonawcy nie spełniała warunków postawionych przez 

Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ) tj. 

--- zaoferowana przez Wykonawcę klawiatura przewodowa posiada zasięg pracy  

1,4 m co potwierdzają dane techniczne sprzętu zamieszczone na stronie 

internetowej producenta klawiatury,  

 dostęp: https://www.tracer.pl/klawiatura-tracer-maverick-black-usb 

Zamawiający wymagał, aby klawiatura przewodowa posiadała zasięg pracy minimum 

1,5 m. 
 

2) Wykonawca: 

a)  nazwa i adres Wykonawcy: PHU INGWAR Wioletta Wiśniewska Biuro Handlowe,  

al. Piłsudskiego 77, 10-449 Olsztyn, 

b) powód odrzucenia: oferta Wykonawcy nie spełniała warunków postawionych przez 

Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ) tj. 

--- zaoferowana przez Wykonawcę klawiatura przewodowa posiada zasięg pracy  

1,4 m co potwierdzają dane techniczne sprzętu zamieszczone na stronie 

internetowej  producenta klawiatury,  

 dostęp: http://ugo-europe.com/product/office-keyboard-kl0-01 

Zamawiający wymagał, aby klawiatura przewodowa posiadała zasięg pracy minimum 

1,5 m. 
 

CZĘŚĆ III: 

Wykonawca:  

a)  nazwa i adres Wykonawcy: INFUS Katarzyna Fuśnik, ul. Sienkiewicza 7A/4, 10-268 

Olsztyn, 

b) powód odrzucenia: oferta Wykonawcy nie spełniała warunków postawionych przez 

Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ) tj. 

---  Zamawiający wymagał, aby smartfon posiadał: 

 a) pamięć operacyjna: 4 GB RAM lub więcej, 

 b) komunikacja: Wi-Fi 802.11ax, 

 c) odporność na wodę i pył: IP68, 

 d) akumulator: o pojemności 3100 mAh lub wyższej, 

---  zaoferowany przez Wykonawcę smartfon nie spełnia w/w wymagań  

co potwierdzają dane techniczne sprzętu zamieszczone na stronie internetowej  

ze specyfikacją lub na stronie internetowej producenta: 

 a) pamięć operacyjna: 3 GB RAM 

  dostęp: https://www.gsmarena.com/apple_iphone_xr-9320.php 

 b) komunikacja: Wi-Fi 802.11ac 

 dostęp: https://www.apple.com/pl/iphone-xr/specs/ 

  c) odporność na wodę i pył: IP67  

https://www.tracer.pl/klawiatura-tracer-maverick-black-usb
http://ugo-europe.com/product/office-keyboard-kl0-01
https://www.gsmarena.com/apple_iphone_xr-9320.php
https://www.apple.com/pl/iphone-xr/specs/
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 dostęp: https://www.apple.com/pl/iphone-xr/specs/ 

 d) akumulator: o pojemności 2942 mAh 

 dostęp: https://www.gsmarena.com/apple_iphone_xr-9320.php 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                  Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty  

                                                                                          Krzysztof Marek Nowacki  
    

 

https://www.apple.com/pl/iphone-xr/specs/

