
AG.3410-06/09              Gniezno, 2009-10-13 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie 
ul. Sobieskiego 20 
62-200, Gniezno 
 

 
ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
 

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na instalację sieci komputerowej w budynku przy ul. 
Kolejowej 2 w Gnieźnie w ramach adaptacji pomieszczeń biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gnieźnie  

 
 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, Ŝe w 
prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złoŜoną przez 
Wykonawcę:  
 
F.U.H. Sieci i Peryferia s.c. 
P. Grzesik i Wspólnicy  
Ul. Królowej Jadwigi 15 
64-920 Piła 
 
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniŜszą cenę – w trakcie badania ofert w oparciu o podane 
kryterium oferta Wykonawcy otrzymała ocenę 100 punktów i nie podlega odrzuceniu. 
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.  
Z wybranym Wykonawcą Zamawiający skontaktuje w terminie nie krótszym niŜ 7 dni od dnia przekazania 
zawiadomienia o wyborze oferty zgodnie z art. 94 ust.1. 
 
W prowadzonym postępowaniu –-złoŜono następujące oferty: 

NR 

OFERTY 
NAZWA WYKONAWCY I ADRES 

 
 

CENA 
OCENA OFERT  
- PUNKTACJA 

 
01 

ZETO KATOWICE Sp. z o.o.  
Ul. Owocowa 1 
40-158 Katowice 

 
99 376,30 

 
60,80 

 
 

02 
Przedsiębiorstwo Informatyczne  
Adva Com  Sp. z o.o. 
Ul. Zawady 33 
61-001 Poznań 

 
69 748,11 

 
86,63 

 
03 

4 INNOVATION S.C  
Robert Ragucki, Anna Ragucka-Małek 
Ul. Królewicza Jakuba 79 
02-956 Warszawa  

 
102 847,38 

 

 
58,75  

 
04 

AKRONET Sp. z o.o. 
Ul. Sułowska 22 
51-180 Wrocław 

 
73 516,18 

 
----- 

 
05 

„VENTUS” Communication Sp. z o.o. 
Ul. Swoboda 12 
60-391 Poznań 

 
65 248,77 

 
92,60 

 
06 

HERTOM Tomasz Herman 
Ul. Św. Wawrzyńca 24 
62-200 Gniezno 

 
79 351,29 

 
76,14 

 
07 

F.U.H. Sieci i Peryferia s.c. 
P. Grzesik i Wspólnicy  
Ul. Królowej Jadwigi 15 
64-920 Piła 

 
60 417,68 

 
100  



2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o 
wykluczeniu z udziału w postępowaniu następującego wykonawcy: 
 
AKRONET Sp. z o.o. 
Ul. Sułowska 22 
51-180 Wrocław 
 
Uzasadnienie prawne:  
- zgodnie z art.24 ust.1 pkt 10 z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy 

nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2.  
 

Uzasadnienie faktyczne:  
- Wykonawca nie złoŜył dokumentów na potwierdzenie posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i 

doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
tj. nie uzupełnił we wskazanym terminie  wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 
pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom 
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania 
wraz z dokumentami potwierdzającymi, Ŝe roboty te zostały wykonane naleŜycie, przy czym  wykonawcy 
winni wykazać, Ŝe w tym okresie wykonali co najmniej dwie takie roboty (załącznik nr 6 do SIWZ) o wpis  
wartości wykonanych usług. 

 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o 
odrzuceniu z udziału w postępowaniu następującej oferty: 
 
AKRONET Sp. z o.o. 
Ul. Sułowska 22 
51-180 Wrocław 
 
Uzasadnienie: zgodnie z art. 89  ust.1 pkt 5 zamawiający odrzuca ofertę, jeŜeli została złoŜona przez wykonawcę 
wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
 
Środki ochrony prawnej 
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej". 
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez 
zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, moŜna wnieść protest do 
zamawiającego. 
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub moŜna było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 
 


