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INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY 

 
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie bez stosowania ustawy na zakup i dostawa pakietów 

aplikacji biurowych. 

 
Zamawiający, CEZAMAT PW Sp. z o.o., informuje, że do upływu terminu składania ofert  

w przedmiotowym postępowaniu, tj. do dnia 21 czerwca 2017 r. do godziny 12.00, do Zamawiającego 

wpłynęły 2 oferty. 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę Infomex Sp. z o.o., 

ul. Wesoła 19B, 34-300  Żywiec, z łączną ceną brutto 4 686,30 zł. 

Wykonawca zrealizuje dostawę w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy. 

 Oferta spełnia wymagania Zamawiającego pod względem formalno-prawnym. Spośród ofert 

podlegających badaniu i ocenie uzyskała najwyższą liczbę punktów. 

W postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą 

liczbę punktów w kryterium cena, okres gwarancji i łącznie: 

Numer      
oferty 

Nazwa (firmy), siedziba i adresy  
Wykonawców, którzy złożyli oferty 

  Liczba przyznanych  
punktów w kryterium  

cena (wyłącznie  
oferty zgodne 

 z warunkami zapytania 
ofertowego) 

  Liczba przyznanych  
punktów w kryterium  

okres gwarancji 
 (wyłącznie  

oferty zgodne 
 z warunkami zapytania 

ofertowego) 

 Razem punktów  
(wyłącznie oferty  

zgodne z warunkami 
zapytania ofertowego) 

1 F.H.U. KRAWO Wojciech Chanulak,  
ul. Grunwaldzka 8/8, 75-241 Koszalin 

- - - 

2 Infomex Sp. z o.o.,  
ul. Wesoła 19B, 34-300 Żywiec 

60 40 100 

 Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęła także oferta złożona przez 

Wykonawcę F.H.U. KRAWO Wojciech Chanulak, ul. Grunwaldzka 8/8, 75-241 Koszalin, z terminem 

dostawy 10 dni, a więc niezgodnym z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym. 

Zamawiający przewidział realizację dostawy maksymalnie w terminie 7 dni. 
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