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Kraków, dnia 30.11.2017 r. 
 
 
 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 
 

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - 
Prawo zamówień publicznych pt. „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla 
Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie”. 
 

Część 1- Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 
 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą, w wyniku badania 
i oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez  

 
SUNTAR Sp. z o.o. 

ul. Boya Żeleńskiego 5b 
33-100 Tarnów 

Wykonawca zaproponował wykonanie zamówienia za wynagrodzeniem w wysokości 202.844,22  
złotych brutto (słownie: dwieście dwa tysiące osiemset czterdzieści cztery złote dwadzieścia dwa 
grosze) oraz zaproponował dostawę przedmiotu zamówienia w ciągu 4 dni roboczych od podpisania 
umowy. 
Wybrany Wykonawca przedłożył ważną ofertę, spełniającą warunki zawarte w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, z najkorzystniejszym bilansem kryteriów spośród ofert niepodlegających 
odrzuceniu. 
 
 
Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu oraz punktacja przyznana ofertom 
w  poszczególnych kryteriach oceny ofert. 
 

Numer 
oferty 

Nazwa Wykonawcy 

Liczba 
punktów w 
kryterium 

cena 

Liczba punktów  
w kryterium termin 

dostawy 

Łączna liczba 
punktów 

1 

PWH WIP 
Małgorzata Szczepanik-Grzywocz 

Ul. Reymonta 23 
44-200 Rybnik 

57,76 40,00 97,76 

2 
System Data Sp. z o.o. 

Ul. Sienkiewicza 42 
39-300 Mielec 

58,62 40,00 98,62 

3 
SUNTAR Sp. z o.o. 

Ul. Boya Żeleńskiego 5b 
33-100 Tarnów 

60,00 40,00 100,00 

4 

ALLTECH Zdzisław Pająk, Artur 
Pająk Sp.J. 

ul. Spółdzielcza 33 
09-407 Płock 

Oferta odrzucona 

5 
IT Business Group Sp. z o.o. 

ul. Rydlówka 42C/5 
30-363 Kraków 

Oferta odrzucona 
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6 

Optiserw Kraków 
Jarosław Pogwizd 

Ul. Królowej Jadwigi 31 
33-300 Nowy Sącz 

56,22 40,00 96,22 

7 

PROGRESS Systemy 
Komputerowe Sp. z o.o. 

al. Mickiewicza 27 
31-120 Kraków 

Oferta odrzucona 

 
Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy, Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia 
publicznego może być zawarte w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 
o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. 
 

Część 2- Zakup komputera przenośnego typu laptop wraz z oprogramowaniem: 
 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579.), zwanej dalej ustawą, w wyniku badania 
i oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez  

 
PROGRESS Systemy Komputerowe Sp. z o.o. 

al. Mickiewicza 27 
31-120 Kraków 

Wykonawca zaproponował wykonanie zamówienia za wynagrodzeniem w wysokości 6.334,50  złotych 
brutto (słownie: sześć tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote pięćdziesiąt groszy) oraz zaproponował 
dostawę przedmiotu zamówienia w ciągu 4 dni roboczych od podpisania umowy. 
Wybrany Wykonawca przedłożył ważną ofertę, spełniającą warunki zawarte w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, z najkorzystniejszym bilansem kryteriów. 
 
Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu oraz punktacja przyznana ofertom 
w  poszczególnych kryteriach oceny ofert. 
 

Numer 
oferty 

Nazwa Wykonawcy 

Liczba 
punktów w 
kryterium 

cena 

Liczba punktów  
w kryterium termin 

dostawy 

Łączna liczba 
punktów 

1 

PWH WIP 
Małgorzata Szczepanik-Grzywocz 

Ul. Reymonta 23 
44-200 Rybnik 

51,93 40,00 91,93 

3 
SUNTAR Sp. z o.o. 

Ul. Boya Żeleńskiego 5b 
33-100 Tarnów 

54,34 40,00 94,34 

4 

ALLTECH Zdzisław Pająk, Artur 
Pająk Sp.J. 

ul. Spółdzielcza 33 
09-407 Płock 

35,96 40,00 75,96 

5 
IT Business Group Sp. z o.o. 

ul. Rydlówka 42C/5 
30-363 Kraków 

36,65 40,00 76,65 

7 

PROGRESS Systemy 
Komputerowe Sp. z o.o. 

al. Mickiewicza 27 
31-120 Kraków 

60,00 40,00 100,00 
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Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy, Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia 
publicznego może być zawarte w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 
o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. 
 

Część 3- Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dofinansowany ze środków UE, w ramach 
proj. Power up your Business in Malopolska, w ramach RPO WM na lata 2014-2020, Działanie 3.3.1 
 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579.), zwanej dalej ustawą, w wyniku badania 
i oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez  

 
PWH WIP 

Małgorzata Szczepanik-Grzywocz 
Ul. Reymonta 23 
44-200 Rybnik 

Wykonawca zaproponował wykonanie zamówienia za wynagrodzeniem w wysokości 25.707,00  
złotych brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy siedemset siedem złotych zero groszy) oraz 
zaproponował dostawę przedmiotu zamówienia w ciągu 4 dni roboczych od podpisania umowy. 
Wybrany Wykonawca przedłożył ważną ofertę, spełniającą warunki zawarte w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, z najkorzystniejszym bilansem kryteriów. 
 
Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu oraz punktacja przyznana ofertom 
w  poszczególnych kryteriach oceny ofert. 
 

Numer 
oferty 

Nazwa Wykonawcy 

Liczba 
punktów w 
kryterium 

cena 

Liczba punktów  
w kryterium termin 

dostawy 

Łączna liczba 
punktów 

1 

PWH WIP 
Małgorzata Szczepanik-Grzywocz 

Ul. Reymonta 23 
44-200 Rybnik 

60,00 40,00 100,00 

5 
IT Business Group Sp. z o.o. 

ul. Rydlówka 42C/5 
30-363 Kraków 

51,89 40,00 91,98 

7 

PROGRESS Systemy 
Komputerowe Sp. z o.o. 

al. Mickiewicza 27 
31-120 Kraków 

59,37 40,00 99,37 

 
Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy, Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia 
publicznego może być zawarte w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 
o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. 

 


