Wyniki w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla administracji
ogólnouczelnianej UJ.
Nr sprawy: CRZP/UJ/422-426,430,432,433,438,439/2014

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków
tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51;
e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl

Kraków, dnia 18 września 2014r.
Adresaci:
1. Crann sp. z o.o. ,ul. Budryka 4, 30-072 Kraków.
2. Redicreo S.C., ul. Sołtysowska 12G/26, 31-589 Kraków.
3. NKK System Nowak, Kukułka, Kornijasz S.J., ul. Tatarska 5, 30-103
Kraków.
4. Zycom Polska sp. z o.o., ul. Puszczyka 9, 02-785 Warszawa.
5. Cortland sp. z o.o., ul. Zgoda 38, 60-122 Poznań.
6. SOFAKS sp. z o.o., ul Kobierzyńska 117A/U2A, 30-382 Kraków.
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ,którego przedmiotem jest
wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla administracji
ogólnouczlenianej UJ.
ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania
Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem oceny ofert w postępowaniu prowadzonym na opisany
wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż zamawiający dokonał
następujących rozstrzygnięć:

Część pierwsza przedmiotu zamówienia:
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 tj. Crann sp. z o.o. ,ul. Budryka 4, 30-072 Kraków,
za cenę brutto w kwocie 10 371,36 zł., z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy
spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o ustalone
kryterium wyboru ofert tj. „cena ryczałtowa brutto 100%" uzyskując w tym kryterium 10 pkt.
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż pozostała oferta otrzymuje następująca
punktację:
 oferta nr 2 Redicreo S.C., ul. Sołtysowska 12G/26, 31-589 Kraków, za cenę brutto
13 800,60 zł, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena 7,51 pkt.
 oferta nr 3 Firmy NKK System Nowak, Kukułka, Kornijasz S.J., ul. Tatarska 5, 30-103
Kraków., za cenę brutto 12 838,74 zł. otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była
cena: 8,07 pkt.,
 oferta nr 6 Firmy SOFAKS sp. z o.o., ul Kobierzyńska 117A/U2A, 30-382 Kraków, za
cenę brutto 20 332,05 zł. otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 5,10
pkt.,
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Zamawiający informuje. że od powyższego rozstrzygnięcia odwołanie nie przysługuje
Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art.
179 - 198g ustawy PZP.
Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego w tej części zamówienia
zostanie zawarta po dniu 18 września 2014.

Część druga przedmiotu zamówienia:
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 tj. Redicreo S.C., ul. Sołtysowska 12G/26, 31-589
Kraków, za cenę brutto w kwocie 14 819,04 zł., z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty
przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o ustalone
kryterium wyboru ofert tj. „cena ryczałtowa brutto 100%" uzyskując w tym kryterium 10 pkt.
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż pozostała oferta otrzymuje następująca
punktację:
 oferta nr 3 Firmy NKK System Nowak, Kukułka, Kornijasz S.J., ul. Tatarska 5, 30-103
Kraków., za cenę brutto 17 350,38 zł. otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była
cena: 8,54 pkt.,
Zamawiający informuje. że od powyższego rozstrzygnięcia odwołanie nie przysługuje
Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art.
179 - 198g ustawy PZP.
Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego w tej części zamówienia
zostanie zawarta po dniu 18 września 2014.

Część trzecia przedmiotu zamówienia:
W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres
przedmiotowy uprzejmie informujemy, Zamawiający działając na podstawie, przepisu
art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP zobowiązany był do jego unieważnienia, gdyż oferta z
najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza i może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. Zamawiający przeznaczył na powyższą część 3690,00 zł
brutto.
Numer
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
oferty
2
Redicreo S.C., ul. Sołtysowska 12G/26,
31-589 Kraków
3

NKK System Nowak, Kukułka,
Kornijasz S.J., ul. Tatarska 5, 30-103
Kraków

Cena brutto w
PLN
4 627,26
4 662,93

Zamawiający informuje, iż od powyższego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie.
Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art.
179 - 198g ustawy PZP.
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Część czwarta przedmiotu zamówienia:
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 tj. Redicreo S.C., ul. Sołtysowska 12G/26, 31-589
Kraków, za cenę brutto w kwocie 4 939,68 zł., z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty
przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o ustalone
kryterium wyboru ofert tj. „cena ryczałtowa brutto 100%" uzyskując w tym kryterium 10 pkt.
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż pozostała oferta otrzymuje następująca
punktację:
 oferta nr 3 Firmy NKK System Nowak, Kukułka, Kornijasz S.J., ul. Tatarska 5, 30-103
Kraków, za cenę brutto 5 783,46 zł. otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była
cena: 8,54 pkt.,
Zamawiający informuje. że od powyższego rozstrzygnięcia odwołanie nie przysługuje
Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art.
179 - 198g ustawy PZP.
Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego w tej części zamówienia
zostanie zawarta po dniu 18 września 2014

Część piąta przedmiotu zamówienia:
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 4 tj. Zycom Polska sp. z o.o., ul. Puszczyka 9, 02785 Warszawa, za cenę brutto w kwocie 25 331,85 zł., z uwagi na złożenie najkorzystniejszej
oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o
ustalone kryterium wyboru ofert tj. „cena ryczałtowa brutto 100%" uzyskując w tym kryterium
10 pkt.
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż pozostała oferta otrzymuje następująca
punktację:
 oferta nr 2 Redicreo S.C., ul. Sołtysowska 12G/26, 31-589 Kraków, za cenę brutto
29 089,50 zł, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena 8,70 pkt.
 oferta nr 3 Firmy NKK System Nowak, Kukułka, Kornijasz S.J., ul. Tatarska 5, 30-103
Kraków, za cenę brutto 29 698,35 zł. otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była
cena: 8,52 pkt.,
 oferta nr 5 Cortland sp. z o.o., ul. Zgoda 38, 60-122 Poznań, za cenę brutto 27 189,15
zł. otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 9,31 pkt.,
Zamawiający informuje. że od powyższego rozstrzygnięcia odwołanie nie przysługuje
Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art.
179 - 198g ustawy PZP.
Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego w tej części zamówienia
zostanie zawarta po dniu 18 września 2014

Część szósta przedmiotu zamówienia:
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 4 tj. NKK System Nowak, Kukułka, Kornijasz S.J.,
ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków, za cenę brutto w kwocie 2 594,07 zł., z uwagi na złożenie
najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza
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w oparciu o ustalone kryterium wyboru ofert tj. „cena ryczałtowa brutto 100%" uzyskując w
tym kryterium 10 pkt.
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż pozostała oferta otrzymuje następująca
punktację:
 oferta nr 2 Redicreo S.C., ul. Sołtysowska 12G/26, 31-589 Kraków, za cenę brutto
2 626,06 zł, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena 9,87 pkt.
Zamawiający informuje. że od powyższego rozstrzygnięcia odwołanie nie przysługuje
Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art.
179 - 198g ustawy PZP.
Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego w tej części zamówienia
zostanie zawarta po dniu 18 września 2014

Część siódma przedmiotu zamówienia:
Zamawiający unieważnia tą, część na podstawie art. 93 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Część ósma przedmiotu zamówienia:
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 4 tj. NKK System Nowak, Kukułka, Kornijasz S.J.,
ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków, za cenę brutto w kwocie 1 367,76 zł., z uwagi na złożenie
najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza
w oparciu o ustalone kryterium wyboru ofert tj. „cena ryczałtowa brutto 100%" uzyskując w
tym kryterium 10 pkt.
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż pozostała oferta otrzymuje następująca
punktację:
 oferta nr 2 Redicreo S.C., ul. Sołtysowska 12G/26, 31-589 Kraków, za cenę brutto
1471,08 zł, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena 9,29 pkt.
Zamawiający informuje. że od powyższego rozstrzygnięcia odwołanie nie przysługuje
Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art.
179 - 198g ustawy PZP.
Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego w tej części zamówienia
zostanie zawarta po dniu 18 września 2014

Część dziewiąta przedmiotu zamówienia:
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 4 tj. NKK System Nowak, Kukułka, Kornijasz S.J.,
ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków, za cenę brutto w kwocie 1 332,09 zł., z uwagi na złożenie
najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza
w oparciu o ustalone kryterium wyboru ofert tj. „cena ryczałtowa brutto 100%" uzyskując w
tym kryterium 10 pkt.
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż pozostała oferta otrzymuje następująca
punktację:
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oferta nr 2 Redicreo S.C., ul. Sołtysowska 12G/26, 31-589 Kraków, za cenę brutto
1640,82 zł, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena 8,11 pkt.

Zamawiający informuje. że od powyższego rozstrzygnięcia odwołanie nie przysługuje
Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art.
179 - 198g ustawy PZP.
Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego w tej części zamówienia
zostanie zawarta po dniu 18 września 2014

Część dziesiąta przedmiotu zamówienia:
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 4 tj. NKK System Nowak, Kukułka, Kornijasz S.J.,
ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków, za cenę brutto w kwocie 3 399,72 zł., z uwagi na złożenie
najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza
w oparciu o ustalone kryterium wyboru ofert tj. „cena ryczałtowa brutto 100%" uzyskując w
tym kryterium 10 pkt.
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż pozostała oferta otrzymuje następująca
punktację:
 oferta nr 2 Redicreo S.C., ul. Sołtysowska 12G/26, 31-589 Kraków, za cenę brutto 3
614,97 zł, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena 9,40 pkt.
Zamawiający informuje. że od powyższego rozstrzygnięcia odwołanie nie przysługuje
Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art.
179 - 198g ustawy PZP.
Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego w tej części zamówienia
zostanie zawarta po dniu 18 września 2014 r.

Część jedenasta przedmiotu zamówienia:
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 4 tj. NKK System Nowak, Kukułka, Kornijasz S.J.,
ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków, za cenę brutto w kwocie 6 044,22 zł., z uwagi na złożenie
najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza
w oparciu o ustalone kryterium wyboru ofert tj. „cena ryczałtowa brutto 100%" uzyskując w
tym kryterium 10 pkt.
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż pozostała oferta otrzymuje następująca
punktację:
 oferta nr 2 Redicreo S.C., ul. Sołtysowska 12G/26, 31-589 Kraków, za cenę brutto 6
418,14 zł, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena 9,41 pkt.
Zamawiający informuje. że od powyższego rozstrzygnięcia odwołanie nie przysługuje
Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art.
179 - 198g ustawy PZP.
Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego w tej części zamówienia
zostanie zawarta po dniu 18 września 2014

Część dwunasta przedmiotu zamówienia:
Zamawiający unieważnia tą, część na podstawie art. 93 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
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Część trzynasta przedmiotu zamówienia:
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 4 tj. NKK System Nowak, Kukułka, Kornijasz S.J.,
ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków, za cenę brutto w kwocie 3 865,89 zł., z uwagi na złożenie
najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza
w oparciu o ustalone kryterium wyboru ofert tj. „cena ryczałtowa brutto 100%" uzyskując w
tym kryterium 10 pkt.
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż pozostała oferta otrzymuje następująca
punktację:
 oferta nr 2 Redicreo S.C., ul. Sołtysowska 12G/26, 31-589 Kraków, za cenę brutto 4
674,00 zł, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena 8,27 pkt.
Zamawiający informuje. że od powyższego rozstrzygnięcia odwołanie nie przysługuje
Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art.
179 - 198g ustawy PZP.
Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego w tej części zamówienia
zostanie zawarta po dniu 18 września 2014 r.
Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma
faksem na numer telefonu: +4812-432-44-51 bądź e-mailem na adres: bzp@uj.edu.pl lub
jerzy.wordliczek@uj.edu.pl
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu
dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą
elektroniczną.
Z poważaniem,
Jerzy Wordliczek

Otrzymują:
1. Adresaci;
2. Strona internetowa i tablica ogłoszeń UJ;
3. a/a.
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