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Politechnika Świętokrzyska 

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu oferty w zakresie części XXI 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień  publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz.1843 tj), zwanej Pzp Zamawiający informuje, że w postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  sprzętu komputerowego dla 
Politechniki Świętokrzyskiej W zakresie części XXI  za najkorzystniejszą  uznano ofertę  nr 8 — BCODERS S.A., UL. 
Owczarska 7, 01.351 Warszawa, która zdobyła najwyższą  ilość  punktów w krytehach oceny ofert. 

Zamawiający informuje, że w części XXI oferta nr 2 System Data Sp. z o.o., Sienkiewicza 42, 39-300 Mielec, została 
odrzucona na podstawie 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. l0a ust 5 Pzp, Oferty, wnioski o 
dopuszczenie do udziału w postepowaniu 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. Opatrzenie oferty kwalifikowanym pod pisem 
elektronicznym wyraża wolę  wywołania określonych skutków prawnych — złożenie oferty. Brak podpisu pod ofertą  
skutkuje nieważnością  oferty z mocy prawa. 

Zamawiający wskazał  w pkt. 6 sekcji VII SIWZ, że oferta przed jej złożeniem winna być  opatrzona kwalifikowalnym 
podpisem elektronicznym. Wykonawca zobowiązany jest opatrzyć  kwalifikowalnym podpisem elektronicznym 
odrębnie każdy ze składanych załączników (formularz oferty, JEDZ, pełnomocnictwo, dokumenty składane wraz z 
oferta). 

W związku z powyższym, oferta oraz wszelkie dokumenty i oświadczenia złożone wraz z ofertą  powinny być  
sporządzone, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i każdy dokument osobno opatrzony kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. 

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

Numer 
oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Cena oferty 
PLN 60% 

Okres 
gwarancji 

30% 

Czas 
przystąpienia 
do usuwania 

awarii 5% 

Czas usuwania 
awarii 5% 

Razem 

5 
Compro Jolanta Olszewska, ul. 
Kotarbińskiego 19, 41-400 Mysłowice 57,26 3000 5,00 500 97,26 

8. 
BCODERS Spółka Akcyjna, 

ul. Owczarska 7, 01-351 Warszawa 60,00 30,00 5,00 5,00 100,00 

11. 
Atende S.A. 
plac Konesera l0a 
03-736 Warszawa 

29,25 30,00 5,00 5,00 69,25 

NL17 

24 

nż. /rtur zmlo. 
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