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INFORMACJA 

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY 

 
Na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje następujące informacje: 

NAZWA  POSTĘPOWANIA: 

Dostawa komputerów przenośnych. 

NAZWA  I  ADRES  WYKONAWCY,  KTÓREGO  OFERTĘ  WYBRANO  JAKO  NAJKORZYSTNIEJSZĄ: 

SUNTAR Sp. z o.o., ul. Boya-Żeleńskiego 5B, 33-100 Tarnów. 

UZASADNIENIE  FAKTYCZNE  I  PRAWNE  WYBORU  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY:  

Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy, Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę (oferta nr 3) na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, która uzyskała 
najwyższą łączną liczbę 98 punktów (obliczono zgodnie ze wzorem określonym w SWZ). Szczegółowa liczba 
punktów przyznana w poszczególnych kryteriach znajduje się w załączniku do niniejszej informacji. 

POZOSTALI  WYKONAWCY,  KTÓRZY  ZŁOŻYLI  OFERTY 

 Wykonawca MBA System Sp. z o.o., ul. Odlewnicza 7, 03-231 Warszawa – oferta nr 1 uzyskała, pod 
względem kryteriów oceny ofert określonych w SWZ, łączną liczbę 95,65 punktów (obliczono zgodnie ze 
wzorem określonym w SWZ). Szczegółowa liczba punktów przyznana w poszczególnych kryteriach znajduje 
się w załączniku do niniejszej informacji. 

 Wykonawca BCODERS S.A., ul. Owczarska 7, 01-351 Warszawa – oferta nr 2 uzyskała, pod względem 
kryteriów oceny ofert określonych w SWZ, łączną liczbę 86,04 punktów (obliczono zgodnie ze wzorem 
określonym w SWZ). Szczegółowa liczba punktów przyznana w poszczególnych kryteriach znajduje się 
w załączniku do niniejszej informacji. 

 Wykonawca MDP Polska Sp. z o.o. Sp.k., ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa – oferta nr 4 uzyskała, pod 
względem kryteriów oceny ofert określonych w SWZ, łączną liczbę 85,43 punktów (obliczono zgodnie ze 
wzorem określonym w SWZ). Szczegółowa liczba punktów przyznana w poszczególnych kryteriach znajduje 
się w załączniku do niniejszej informacji. 
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 Wykonawca Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13 lok. 1, 65-410 Zielona Góra 
– oferta nr 5 uzyskała, pod względem kryteriów oceny ofert określonych w SWZ, łączną liczbę 86,84 
punktów (obliczono zgodnie ze wzorem określonym w SWZ). Szczegółowa liczba punktów przyznana 
w poszczególnych kryteriach znajduje się w załączniku do niniejszej informacji. 

 Wykonawca JM DATA Sp. z o.o. Sp.k., ul. Zwoleńska 65A, 04-761 Warszawa – oferta nr 6 uzyskała, pod 
względem kryteriów oceny ofert określonych w SWZ, łączną liczbę 90,27 punktów (obliczono zgodnie ze 
wzorem określonym w SWZ). Szczegółowa liczba punktów przyznana w poszczególnych kryteriach znajduje 
się w załączniku do niniejszej informacji. 

Załącznik do informacji: 

Szczegółowa punktacja przyznana w poszczególnych kryteriach oceny ofert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dyrektor Generalny 

Najwyższej Izby Kontroli                                                                                                   

16.09.2021 r. /-/ Janina Bielak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


