
 

 
 

Projekt pod nazwą „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
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 ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE OFERTY 
 
 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. - Dz. U. z 2018r.  
poz. 1986) Zamawiający zawiadamia o wyniku postępowania prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn: 
Dostawa wraz z montażem komputerów, sprzętu komputerowego i oprogramowania dla 
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej  w Jeleniej Górze 
 
Część Nr 1  – dostawa wraz z montażem komputerów, sprzętu komputerowego  i oprogramowania 
ogólnouczelnianego dla KPSW 
 Część Nr 2 – dostawa wraz z montażem komputerów i sprzętu komputerowego w ramach projektu 
„Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki                        
i rozwoju, Działanie 3.5 – Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 
Część Nr 3 – dostawa oprogramowania edukacyjnego dla KPSW 

 

Kryteria wyboru w postępowaniu: 
1) Całkowita cena brutto realizacji przedmiotu zamówienia  - 60 % (waga kryterium), 
2) Okres czasu dostawy   – 40 % (waga kryterium) 

 
 

Część nr 1 – dostawa wraz z montażem komputerów, sprzętu komputerowego  i oprogramowania 
ogólnouczelnianego dla KPSW 
 
 
1. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Liczba pkt  

w kryterium cena 
60% 

Liczba pkt w kryterium okres 
czasu dostawy 

40% 
Razem 

1 

CPU ZETO Sp z o.o. 
ul. Powstańców 
Wielkopolskich 20 
58-500 Jelenia Góra 

 
 314.261,69 PLN  /60 pkt 
 

7 dni /40 pkt 100 

   

2. Informacja o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania: 

Wykonawca, który złożył ofertę nie został wykluczony z postępowania. 

3. Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i o powodach odrzucenia 
oferty: 

Oferta złożona przez Wykonawcę  nie została odrzucona. 



 

 

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: 
 CPU ZETO Sp z o.o. 
 ul. Powstańców Wielkopolskich 20 
      58-500 Jelenia Góra 
 
Uzasadnienie: Wykonawca, jako jedyny złożył ofertę do tej części postępowania i nie został 
z niego wykluczony, a treść  jego oferty odpowiada treści SIWZ. 
 
Część nr 2 – dostawa wraz z montażem komputerów i sprzętu komputerowego w ramach 
projektu „Utworzenie i wdro żenie zintegrowanego programu dla KPSW” współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i 
rozwoju, Działanie 3.5 – Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 
 

1. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Liczba pkt  

w kryterium cena 
60% 

Liczba pkt w kryterium okres 
czasu dostawy 

40% 
Razem 

1 

CPU ZETO Sp z o.o. 
ul. Powstańców 
Wielkopolskich 20 
58-500 Jelenia Góra 

 
 116.957,67 PLN /60 pkt 
 

7 dni /40 pkt 100 

   

2. Informacja o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania: 

Wykonawca, który złożył ofertę nie został wykluczony z postępowania. 

3. Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i o powodach odrzucenia 
oferty: 

Oferta złożona przez Wykonawcę  nie została odrzucona. 

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: 
 CPU ZETO Sp z o.o. 
 ul. Powstańców Wielkopolskich 20 
      58-500 Jelenia Góra 
 
Uzasadnienie: Wykonawca, jako jedyny złożył ofertę do tej części postępowania i nie został 
z niego wykluczony, a treść  jego oferty odpowiada treści SIWZ. 
 
Część nr 3 – dostawa oprogramowania edukacyjnego dla KPSW 
 

1. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Liczba pkt  

w kryterium cena 
60% 

Liczba pkt w kryterium okres 
czasu dostawy 

40% 
Razem 

1 

CPU ZETO Sp z o.o. 
ul. Powstańców 
Wielkopolskich 20 
58-500 Jelenia Góra 

 
37.097,53 PLN /60 pkt 
 

7 dni /40 pkt 100 

   



 

2. Informacja o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania: 

Wykonawca, który złożył ofertę nie został wykluczony z postępowania. 

3. Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i o powodach 
odrzucenia oferty: 

Oferta złożona przez Wykonawcę  nie została odrzucona. 

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: 
 CPU ZETO Sp z o.o. 
 ul. Powstańców Wielkopolskich 20 
      58-500 Jelenia Góra 
 
Uzasadnienie: Wykonawca, jako jedyny złożył ofertę do tej części postępowania i nie został 
z niego wykluczony, a treść  jego oferty odpowiada treści SIWZ. 

   
 
 
 

       


