
 
 

Chojna, dnia 31 sierpnia 2022 r. 

DIR.271.6.6.2022.MA 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
 
Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
„Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich 
w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR oraz projektu Cyfrowa Gmina”, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej w dniu 12.07.2022 r. pod numerem 2022/S 132-375599. 

 

Zamawiający na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zamieszcza informację 

o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie 

zamówienia publicznego pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji 

projektu grantowego Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty 

PPGR oraz projektu Cyfrowa Gmina w podziale na dwie części:  

1) Część 1: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego 

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, 

2) Część 2: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa 

Gmina”, 

złożone zostały następujące oferty: 

1. Część 1: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego 

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”: 

Oferta nr O.13785.2022 – Forteca Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka 

komandytowa ul. Brukowa 12, 91-341 Łódź, reprezentowana przez: Forteca Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Grabiszyńskiej 163, 53-439 Wrocław 

1) Cena: 1.651.983,48 zł brutto, 
2) Gwarancja:  

a) na laptopy okres 48 miesięcy – 40 punktów, 
b) na komputery stacjonarne okres 48 miesięcy – 40 punktów, 
c) na monitory okres 36 miesięcy – 20 punktów, 
d) na tablety okres 24 miesięcy – 0 punktów. 

 

Numer oferty Punktacja w ramach kryterium  

CENA (C) 

Punktacja w ramach kryterium 

GWARANCJA (G) 

SUMA PUNKTÓW 

(C+G) 

O.13785.2022 

1.651.983,48 

___________ x100 x 60% = 60% 

1.651.983,48 

40+40+20+0 

___________ = 25 punktów (25%) 

            4 

 

 

60%+25%=85% 



 
 
 

2. Część 2: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” 

Oferta nr O.13785.2022 – Forteca Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka 

komandytowa ul. Brukowa 12, 91-341 Łódź, reprezentowana przez: Forteca Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Grabiszyńskiej 163, 53-439 Wrocław 

1) Cena: 190.845,20 zł brutto, 
2) Gwarancja:  

a) na serwer z oprogramowaniem okres 48 miesięcy – 40 punktów, 
b) na komputery stacjonarne okres 36 miesięcy – 20 punktów, 
c) na router okres 24 miesięcy – 0 punktów, 
d) na monitory 23,8” okres 36 miesięcy – 20 punktów, 
e) na urządzenie wielofunkcyjne okres 24 miesięcy – 0 punktów, 
f) na monitor 27” okres 36 miesięcy – 20 punktów, 
g) na przełącznik sieciowy okres dożywotni (producenta) – 40 punktów, 
h) na laptop okres 36 miesięcy – 20 punktów, 
i) na laptop okres 36 miesięcy – 20 punktów, 
j) na laptop okres 36 miesięcy – 20 punktów, 
k) na laptop okres 36 miesięcy – 20 punktów, 
l) na filtr prywatyzacyjny okres 24 miesięcy – 0 punktów. 

 

Numer oferty Punktacja w ramach 

kryterium 

CENA (C) 

Punktacja w ramach kryterium GWARANCJA (G) SUMA PUNKTÓW 

(C+G) 

O.13785.2022 

190.845,20 

________ x100 x 60% = 60% 

190.845,20 

40+20+0+20+0+20+40+20+20+20+20+0 

________________________________ = 18,3pkt(18,3%) 

                                    12 

 

 

60%+18,33%=78,33% 

 

 

W wyniku oceny ofert w ramach części 1 i części 2 zamówienia, oferta złożona na 

dwie części zamówienia przez firmę Forteca Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka 

komandytowa ul. Brukowa 12, 91-341 Łódź, reprezentowana przez: Forteca Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Grabiszyńskiej 163, 53-439 Wrocław, uzyskała 

punktację zgodnie z powyższym, czyli maksymalną liczbę punktów w rozbiciu na 

poszczególne kryteria oceny ofert, tj.: 

1) Część 1:  

a) kryterium Cena (C) – 60% (60 punktów), 

b) kryterium Gwarancja (G) – 25% (25 punktów); 

2) Część 2:  

a) kryterium Cena (C) – 60% (60 punktów), 

b) kryterium Gwarancja (G) – 18,3% (18,3 punktów). 

 



 
 

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 239 ust. 1 Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty 

w ramach: 

1) Części 1: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego 

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” złożonej 

przez firmę Forteca Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa ul. 

Brukowa 12, 91-341 Łódź, reprezentowana przez: Forteca Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością ul. Grabiszyńskiej 163, 53-439 Wrocław, 

2) Części 2: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa 

Gmina” złożonej przez firmę Forteca Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka 

komandytowa ul. Brukowa 12, 91-341 Łódź, reprezentowana przez: Forteca Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Grabiszyńskiej 163, 53-439 Wrocław. 

 

 

 

 

 


