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Politechnika Świętokrzyska 

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 

 

Informacja o  wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 

r. poz.1843 tj), zwanej Pzp, Politechnika Świętokrzyska informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oprogramowania do przetwarzania 

obrazów dla Politechniki Świętokrzyskiej  

 za najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 FRAMKO 2 Sp. J. J. Strykowski, S. Miazga,  

ul. Duża 22, 25-013 Kielce, która zdobyła najwyższą ilość punktów. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że  oferta  nr 1 TOWARZYSTWO HANDLOWE ALPLAST SPÓŁKA Z O.O. 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL.ŚLIWKOWA 1,NIEKANIN 78-100 KOŁOBRZEG została odrzucona na podstawie art. 

89 ust. 1 pkt 1 Pzp, zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z ustawą. 

W przedmiotowym postepowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie ofert 

oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, odbywa 

się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z art. 10a ust 5 Pzp, Oferty, wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w 

postaci elektronicznej, i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Z treści wyżej wymienionego artykułu 

wynika bezwzględny nakaz sporządzenia oferty pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatrzenia jej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej lub osób uprawnionych. 

 

Zatem oferta (formularz oferty) oraz wszelkie dokumenty do niej załączone i oświadczenia powinny być 

sporządzone, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Opatrzenie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę wyraża wolę wywołania 

określonych skutków prawnych to jest złożenia oferty.  

Wykonawca złożył ofertę oraz inne dokumenty w jednym pliku. Formularz oferty nie został opatrzony 

kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. 

Punktacja przyznana ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja. 

 

  Zatwierdził 
     Kanclerz 

dr inż. Kazimierz Sokołowski 

 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Cena oferty 
brutto- 60% 

Nośnik – 30% 
Termin 

dostawy 
10% 

Razem 

2 

FRAMKO 2 Sp. J. J. Strykowski, S. 

Miazga  

ul. Duża 22, 25-013 Kielce 

60,00 30,00 10,00 100,00 


