
 

  

Biuro Zamówień Publicznych 
Politechniki Lubelskiej 
ul. Nadbystrzycka 40A/5 
20-618 Lublin 

Pismo: KP-272-PNU-12/2020-297  Lublin, 24 czerwca 2020 r. 

P O W I A D O M I E N I E 
o wyborze najkorzystniejszej oferty 

dla części 6 
W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej 

oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony na: 

Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Lubelskiej 

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: 

Reset-PC Sp.J. 

ul. Ochotnicza 6 

20-012 Lublin 

Część nr 6: Komputer mobilny - ultrabook 30 szt. za cenę 162 360.00 zł 

Uzasadnienie prawne:  art. 91. ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.): Zamawiający wybiera ofertę 

najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu  dla danej części wpłynęły trzy oferty. Wybrana 

oferta została najwyżej oceniona, a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie 

podlega wykluczeniu z postępowania. 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 

Zadanie częściowe Nazwa i adres wykonawcy Nazwa kryterium - liczba pkt Razem 

6 - Komputer mobilny - 
ultrabook 30 szt. 

CEZAR Cezary Machnio i 
Piotr Gębka Sp. z o.o. 
Wolność 8/4 
26-600 Radom 

1 - Cena - 0.00 
2 - Parametry techniczne - 0.00   0,00 

6 - Komputer mobilny - 
ultrabook 30 szt. 

Reset-PC Sp.J. 
ul. Ochotnicza 6 
20-012 Lublin 

1 - Cena - 60.00 
2 - Parametry techniczne - 20.00   80,00 

6 - Komputer mobilny - 
ultrabook 30 szt. 

POMAREX Andrzej 
Pomarański 
ul. Nadbystrzycka 11 
20-618 Lublin 

1 - Cena - 0.00 
2 - Parametry techniczne - 0.00   0,00 



 

  

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty: 

Nazwa i adres 
wykonawcy: 

Uzasadnienie odrzucenia oferty: 

POMAREX Andrzej 

Pomarański 

ul. Nadbystrzycka 11  

20-618 Lublin 

Oferta odrzucona w części nr 6. 

Urządzenie w części 6 tj. "Komputer mobilny - ultrabook" nie 

spełnia parametru "Wbudowany czytnik linii papilarnych", co 

jest wymagane jako parametr podstawowy. 

CEZAR Cezary Machnio i 

Piotr Gębka Sp. z o.o. 

Wolność 8 /4 

26-600 Radom 

Oferta odrzucona w części nr 6. 

Art. 89 ust. 1 pkt. 7a Pzp: Wykonawca nie wyraził zgody, o 

której mowa w art. 85 związanie wykonawcy ofertą ust. 2, 

na przedłużenie terminu związania ofertą; 

W dniu 3 czerwca 2020 r. Zamawiający wystąpił z 

wnioskiem do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

wydłużenie terminu związania ofertą z terminem na 

odpowiedź do 8 czerwca 2020 r. W odpowiedzi na wniosek 

Wykonawca wydłużył termin związania ofertą tylko dla 

części 5, 7, 8 i 9. Ze względu na brak wydłużenia terminu 

związania ofertą dla części 6 i ze względu na upłynięcie 

terminu związania ofertą dla danej części oferta Wykonawcy 

dla tej części podlega odrzuceniu. 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być 

zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie 

krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 

Pozostałe informacje: 

1. W przedmiotowym postępowaniu na chwilę obecną nie wykluczono żadnego 

Wykonawcy. 

2. Dla części 1,2,3 i 4 procedura wyboru najkorzystniejszej oferty została unieważniona. 

3. Dynamiczny system zakupów nie został ustanowiony. 

4. Przedmiotowe postępowanie nie zostało unieważnione. 

 
 

                   Rektor Politechniki Lubelskiej 
 
 

       Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko  


