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ZAWIADOMINIE  

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zapytania ofertowego 

na zakup i dostawę tabletów dla szkoły do prowadzenia lekcji w modelu zdalnym.  

  

 

Zmawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w oparciu o przyjęte kryteria cena (60%) 

oraz termin dostawy zamówienia (40%) uznano ofertę nr 3 złożoną przez następującego Wykonawcę: 

 

MicroComp sp. z o.o. 

ul. M.C. Skłodowskiej 14 

26-600 Radom  

z ceną 31 488,00 zł  

terminem dostawy 14 dni 

 

uzasadnienie wyboru: w/w Wykonawca spełnia wszystkie określone przez Zamawiającego 

warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest 

najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena (60%) oraz termin dostawy 

zamówienia (40%). 

lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty, wraz z 

punktacją przyznaną ofertom w przyjętych w niniejszym postępowaniu kryteriach 

oceny ofert – cena (60%) i termin dostawy zamówienia (40%) oraz łączną punktacją: 

➢ WRCOMPUTERS Agnieszka Kaca, ul. Janowska 3/1, 26-600 Radom – cena 

30 725,40 zł, termin dostawy – 14 dni – oferta odrzucona  

➢ PComp3000 Piotr Mizak, ul. Okulickiego 47, 26-600 Radom – cena  33 800,00 zł 

punkty – 55,80 pkt., termin dostawy – 14 dni, punkty 40,00 pkt., suma punktów za 

poszczególne kryteria – 95,80 pkt. 

➢ MicroComp sp. z o.o., ul. M.C. Skłodowskiej 14, 26-600 Radom - cena 31 488,00 

zł, punkty – 60,00 pkt., termin dostawy – 14 dni, punkty 40,00 pkt., suma punktów za 

poszczególne kryteria – 100,00 pkt.  

➢ Pecet Cafe Play Artur Kalbarczyk, ul. Żeromskiego 66, 26-600 Radom – cena – 

33 948,00 zł,  punkty – 55,65 zł, termin dostawy – 14 dni, punkty – 40,00 pkt., suma 

punktów za poszczególne kryteria – 95,65 pkt.  

 

 

 

Zatwierdzam:   

Dyrektor Szkoły   

/Paweł Frankowicz/ 

 

         


