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Strona prowadzonego postępowania 

  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa sprzętu 

komputerowego oraz oprogramowania w ramach realizacji projektów grantowych 

pn.: „Cyfrowa Gmina” i „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju 

cyfrowym – Granty PPGR”. 

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI I 

 

Gmina Branice (dalej: „Zamawiający”) na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. - dalej: „p.z.p."), informuje, że w 

Części I za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Wykonawcę: 

CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. ul. Wolność 8/lok. 4, 26-600 Radom, NIP: 

9482528507 

 

UZASADNIENIE 

W przedmiotowym postępowaniu w zakresie Części I zostały złożone dwie oferty. Oferty złożyli: 

FHU Horyzont Krzysztof Lech, ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice, tel. 18 3522041, e-mail: 

biuro@horyzont.gorlice.pl NIP: 68651656241 

Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za łączną cenę brutto 473.365,50 zł. W kryterium 

„cena” oferta Wykonawcy otrzymała 60,00 pkt. 

Wykonawca zadeklarował udzielenie 48-miesięcznej gwarancji. W kryterium „gwarancja jakości” 

oferta Wykonawcy otrzymała 20,00 pkt. 

Wykonawca zaoferował pamięć RAM w komputerach przenośnych (laptop): 8 GB DDR4. W kryterium 

„wielkość pamięci RAM w komputerach przenośnych” oferta Wykonawcy otrzymała 0,00 pkt. 

Oferta Wykonawcy uzyskała łącznie 80,00 pkt. 

 

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

NIP:9482528507 

Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za łączną cenę brutto 496.489,50 zł. W kryterium 

„cena” oferta Wykonawcy otrzymała 57,21 pkt. 

Wykonawca zadeklarował udzielenie 48-miesięcznej gwarancji. W kryterium „gwarancja jakości” 

oferta Wykonawcy otrzymała 20,00 pkt. 

Wykonawca zaoferował pamięć RAM w komputerach przenośnych (laptop): 16GB. W kryterium 

„wielkość pamięci RAM w komputerach przenośnych” oferta Wykonawcy otrzymała 20,00 pkt. 

Oferta Wykonawcy uzyskała łącznie 97,21 pkt. 

 

Zamawiający zaprosił Wykonawców do negocjacji. Po negocjacjach zostały złożone dwie 

oferty dodatkowe: 



FHU Horyzont Krzysztof Lech, ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice, tel. 18 3522041, e-mail: 

biuro@horyzont.gorlice.pl NIP: 68651656241 

Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za łączną cenę brutto 468.568,50 zł. W kryterium 

„cena” oferta Wykonawcy otrzymała 60,00 pkt. 

Wykonawca zadeklarował udzielenie 48-miesięcznej gwarancji. W kryterium „gwarancja jakości” 

oferta Wykonawcy otrzymała 20,00 pkt. 

Wykonawca zaoferował pamięć RAM w komputerach przenośnych (laptop): 8 GB. W kryterium 

„wielkość pamięci RAM w komputerach przenośnych” oferta Wykonawcy otrzymała 0,00 pkt. 

Oferta Wykonawcy uzyskała łącznie 80,00 pkt. 

 

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

NIP:9482528507 

Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za łączną cenę brutto 492.276,75 zł.  

Oferta dodatkowa odrzucona1. 

 

Ranking ofert po złożeniu ofert dodatkowych: 

FHU Horyzont Krzysztof Lech  

Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za łączną cenę brutto 468.568,50 zł. W kryterium 

„cena” oferta Wykonawcy otrzymała 60,00 pkt. 

Wykonawca zadeklarował udzielenie 48-miesięcznej gwarancji. W kryterium „gwarancja jakości” 

oferta Wykonawcy otrzymała 20,00 pkt. 

Wykonawca zaoferował pamięć RAM w komputerach przenośnych (laptop): 8 GB. W kryterium 

„wielkość pamięci RAM w komputerach przenośnych” oferta Wykonawcy otrzymała 0,00 pkt. 

Oferta Wykonawcy uzyskała łącznie 80,00 pkt. 

 

CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. 

Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za łączną cenę brutto 496.489,50 zł. W kryterium 

„cena” oferta Wykonawcy otrzymała 56,63 pkt. 

Wykonawca zadeklarował udzielenie 48-miesięcznej gwarancji. W kryterium „gwarancja jakości” 

oferta Wykonawcy otrzymała 20,00 pkt. 

Wykonawca zaoferował pamięć RAM w komputerach przenośnych (laptop): 16GB. W kryterium 

„wielkość pamięci RAM w komputerach przenośnych” oferta Wykonawcy otrzymała 20,00 pkt. 

Oferta Wykonawcy uzyskała łącznie 96,63 pkt i zostaje wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie określonym w art. 308 

ust. 2 p.z.p., tj. nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty Wykonawcom. 

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.  

………………………………………  

Kierownik Zamawiającego  

 
1 Odrzucenie oferty dodatkowej powoduje, że Wykonawcę wiąże wyłącznie pierwotna oferta.  
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