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Rusiec, 19 listopada 2018 roku 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYOBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 7/2018 dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego 

„ja w internecie” realizowanego w Gminie Michałowice 

 

 

Zamawiający: Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice ul. Osiedlowa 72, Rusiec                 

05-830 Nadarzyn NIP 5342507756 REGON 362302746 KRS 0000571844 tel.: +48 575-905-308 lub 

+48 (22) 729-81-97 wew. 136 email: lgd@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl www: www.nadarzyn-

raszyn-michalowice.pl Sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja stowarzyszenia: 

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego ul. Czerniakowska 100, 00 - 454 informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w 

postępowaniu na usługi pt. „Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „ja w 

internecie” realizowanego w Gminie Michałowice”, nr zapytania ofertowego 7/2018. 

 

Zamawiający nie jest czynnym podatnikiem VAT. 

 

Zamówienie realizowane jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014- 2020 z dnia 19.07.2017r. 

 

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215), ze względu na szacunkową wartość 

zamówienia nie przekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro. 

 

1. Zapytanie zostało opublikowane na stronie internetowej LGD www.nadarzyn-raszyn-michalowice.pl 

w dniu 10 grudnia 2018 r. pod następujących linkiem http://nadarzyn-raszyn-michalowice.pl/wp-

content/uploads/2018/12/Zapytanie-cenowe-zakup-

komputer%C3%B3w_Micha%C5%82owice_6.12.2018.pdf  

 
 

2. W odpowiedzi na zapytanie oferty złożyli następujący Oferenci: 
 

Nr 

oferty 

Oferent Cena  Ocena ważności oferty Ocena kryterium 

ceny 

1 Komputronik Łuków ul. 

Nowopijarska 8c  

21-400 Łuków  

 

49 742,28 zł netto 

61 183,00 zł brutto  

zaoferowany model 

spełnia parametry 

zapytania ofertowego 

72,64 pkt  

2 iCOD.pl sp. z o.o. 

ul. Grażyńskiego 51 

43-300 Bielsko-Biała 

 

36 397,00 zł netto 

44 768,31 zł brutto 

zaoferowany model 

spełnia parametry 

zapytania ofertowego 

99,28 pkt  

3 Image Recording Solution 

Arkuszowa 190 

01-934 Warszawa 

 

56 572,43 zł netto 

69 584,09 zł brutto  

 

zaoferowany model 

spełnia parametry 

zapytania ofertowego 

63,87 pkt  

4 Altbit sp. z o.o.  

ul. Cicha 17  

05-500 Nowa Iwiczna 

 

39 542,00 zł netto 

48 636,66 zł brutto 

  

zaoferowany model 

spełnia parametry 

zapytania ofertowego 

91,38 pkt  

http://www.nadarzyn-raszyn-michalowice.pl/
http://nadarzyn-raszyn-michalowice.pl/wp-content/uploads/2018/12/Zapytanie-cenowe-zakup-komputer%C3%B3w_Micha%C5%82owice_6.12.2018.pdf
http://nadarzyn-raszyn-michalowice.pl/wp-content/uploads/2018/12/Zapytanie-cenowe-zakup-komputer%C3%B3w_Micha%C5%82owice_6.12.2018.pdf
http://nadarzyn-raszyn-michalowice.pl/wp-content/uploads/2018/12/Zapytanie-cenowe-zakup-komputer%C3%B3w_Micha%C5%82owice_6.12.2018.pdf
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5 Komputer 3000 sp. z o.o. 

ul. Moniuszki 12 

21-500 Biała Podlaska 

 

39 202,00 zł netto 

48 218,46 zł brutto 

zaoferowany model 

spełnia parametry 

zapytania ofertowego 

92,17 pkt  

6 ITJ Jacek Choiński 

ul. Podkomorzego 2c 

05-270 Marki  

 

36 134,15 zł netto 

44 445,00 zł brutto 

zaoferowany model 

spełnia parametry 

zapytania ofertowego 

100,00 pkt  

 

3. Spośród złożonych ofert Zamawiający dokonał wyboru oferty. Ocena ofert następowała w dwóch 

etapach: 

1) Ocena ważności oferty dokonana będzie na podstawie złożonych dokumentów. Wykonawca 

musi dla ważności oferty spełnić wymagania formalne Zamawiającego określone w niniejszym 

zapytaniu.  

2) Oferty uznane za ważne były oceniane zgodnie z wzorem: 

 

                                               najniższa cena z rozpatrywanych ofert 

ocena punktowa =  -------------------------------------------------------- x 100 punktów  

                                                              cena badanej oferty 
 

 

4. Wybór najkorzystniejszej oferty. Do realizacji zamówienia wybrana została oferta firmy ITJ Jacek 

Choiński ul. Podkomorzego 2c 05-270 Marki NIP 1181367353, REGON 146863200 za kwotę                         

36 134,15 zł netto, 44 445,00 zł brutto. 

 

Oferent zaproponował model Laptop Lenovo Yoga 520-14IKB i3-8130U  

parametry i3-8130U;4GB;128SSD;Win10 

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała 100 pkt w ramach oceny ofert. Oferta spełnia podane wymagania 

w zapytaniu ofertowym. Cena oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie przedmiotu zamówienia.  

 

5. Odrzucenie oferty. Zamawiający nie dokonał odrzucenia ofert żadnego z Oferentów.  

 

Zamawiający przystąpi obecnie do zawarcia umowy z wybranym oferentem. 

 
 


