
 

 

Numer sprawy DP-271-17/2021 

Kraków, dnia 1.10.2021 r. 
        

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. 

„Dostawa komputerów przenośnych, zestawów komputerowych, monitorów oraz podzespołów  

i akcesoriów komputerowych na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego” nr sprawy DP-271-

17/2021 

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA  

 

 

Część 1 postępowania 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej Pzp, uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania  

i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający – Krakowskie Biuro 

Festiwalowe, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę ALLTECH Spółka 

jawna Z. Pająk, A. Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock. 

Oferta Wykonawcy ALLTECH Spółka jawna Z. Pająk, A. Pająk spełnia warunki wymagane przez 

Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała łącznie 60 pkt,  

w tym w poszczególnych kryteriach:  

- Cena – waga kryterium 60% - 60 pkt, 

- Czas reakcji na usunięcie awarii – waga kryterium 20% - 0 pkt, 

- Gwarancja – waga kryterium 20% - 0 pkt. 

 

Część 2 postępowania 

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych   

(Dz. U. 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, uprzejmie informuję, że po dokonaniu 

badania i oceny oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający – Krakowskie Biuro 

Festiwalowe, unieważnia przedmiotowe postepowanie w zakresie części 2 pt. „Dostawa zestawów 

komputerowych” na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp, gdyż jedyna złożona oferta podlega odrzuceniu. 

 

Zamawiający, odrzucił ofertę nr 4 złożoną przez Wykonawcę Progress Systemy Komputerowe Sp. z o.o.,  

al. Mickiewicza 27, 31-120 Kraków, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy Pzp.  

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie przedłożył przedmiotowych środków dowodowych w 

wyznaczonym terminie, a tym samym nie wykazał spełnienia warunków zamówienia.  

Jednocześnie, Wykonawca w piśmie do Zamawiającego wskazał na niezgodność swojej oferty z zapisami 

SWZ. Zgodnie z zapisami Załącznika 1b do SWZ, w zakresie pozycji 1. Zestaw komputerowy 

(stacjonarny) do celów multimedialnych – streaming obrazu – 1 szt., Zamawiający wymagał, aby 

oferowany komputer posiadał m.in. wejście/wyjście PCIe 3.0 x16 - min. 4 sztuki.  



 

 

W swojej ofercie Wykonawca zaoferował komputer wyposażony w płytę główną ASUS ROG STRIX 

X299-E GAMING II, LGA2066, X299, DDR4, Dual M.2, USB 3.1, która ma tylko 3 sztuki PCIe 3.0 

x16. Powyższe stanowi niezgodność z zapisami SWZ. 

 

 

Część 3 postępowania 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej Pzp, uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania  

i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający – Krakowskie Biuro 

Festiwalowe, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę ALLTECH Spółka 

jawna Z. Pająk, A. Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock. 

Oferta Wykonawcy ALLTECH Spółka jawna Z. Pająk, A. Pająk spełnia warunki wymagane przez 

Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała łącznie 100 pkt,  

w tym w poszczególnych kryteriach:  

- Cena – waga kryterium 60% - 60 pkt, 

- Gwarancja – waga kryterium 40% - 40 pkt. 

 

(…) 

Izabela Błaszczyk  

Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego 
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