
Nr postępowania: BG.271.14.2022.BS                                        Branice, dnia 19 stycznia 2023 r. 
 

Uczestnicy postępowania  

Strona prowadzonego postępowania 

  

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

komputerowego oraz oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego 

pn.: „Cyfrowa Gmina”. 

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA 

 

Gmina Branice (dalej: „Zamawiający”) na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. - dalej: „p.z.p."), zawiadamia, 

że 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, e-mail: 

przetargi@cezarkomputery.pl, NIP: 9482528507 

 

UZASADNIENIE 

W postępowaniu zostały złożone dwie oferty. Oferty złożyli: 

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

przetargi@cezarkomputery.pl, NIP: 9482528507   

Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za łączną cenę brutto 184.592,25 zł.  W kryterium 

„cena” oferta Wykonawcy otrzymała 60,00 pkt. 

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

oferta Wykonawcy otrzymała 30,00 pkt. 

Wykonawca zadeklarował dostarczenie sprzętu w terminie: do 20 dni od daty zawarcia umowy.  

W kryterium „termin dostawy” oferta Wykonawcy otrzymała 10,00 pkt. 

Oferta Wykonawcy uzyskała łącznie 100,00 pkt. 

  

Web-Profit Maciej Kuźlik, Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie, e-mail: przetargi@web-profit.pl , 

NIP: 4980138493   

Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za łączną cenę brutto 156.478,14 zł.   

Oferta odrzucona. Uzasadnienie odrzucenia oferty zostało przekazane wykonawcy w dniu 15 grudnia 

2022 r. 

 

Zamawiający zaprosił Wykonawcę, którego oferta nie podlegała odrzuceniu, do negocjacji.  

W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna ofert dodatkowa: 

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

przetargi@cezarkomputery.pl, NIP: 9482528507   



Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za łączną cenę brutto 182.132,25 zł.  W kryterium 

„cena” oferta Wykonawcy otrzymała 60,00 pkt. 

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

oferta Wykonawcy otrzymała 30,00 pkt. 

Wykonawca zadeklarował dostarczenie sprzętu w terminie: do 20 dni od daty zawarcia umowy.  

W kryterium „termin dostawy” oferta Wykonawcy otrzymała 10,00 pkt. 

Oferta Wykonawcy uzyskała łącznie 100,00 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  
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