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BZPiF.2710.3.2023        Rawicz, 15.03.2023 r. 

 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr BZPiF.2710.3.2023 pn.: „Zakup i dostawa komputerów przenośnych – 
laptopów w ramach  konkursu grantowego Cyfrowa Gmina - etap 1” 

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1710 ze zm.) Zamawiający – Gmina Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21,  
63-900 Rawicz zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: 

 
FHU Horyzont Krzysztof Lech 

Ul. Parkowa 6 
38-300 Gorlice 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
„Zakup i dostawa komputerów przenośnych – laptopów w ramach  konkursu grantowego Cyfrowa Gmina - etap 1” 
  
Uzasadnienie wyboru oferty:  
W niniejszym postępowaniu zostało złożonych 5 ofert.   
Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Na podstawie kryteriów oceny ofert 
ustalono, że wybrana przez Zamawiającego oferta odpowiada wymaganiom określonym w SWZ i została oceniona 
jako najkorzystniejsza. Oferta najkorzystniejsza spełniania warunki udziału w postępowaniu, nie podlega odrzuceniu, 
mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie niniejszego zamówienia w związku z czym 
mogła zostać wybrana. 
Zamawiający dokonał oceny punktowej złożonych ofert. 
 
Zestawienie złożonych ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert w poszczególnych kryteriach 
przedstawia poniższa tabela: 

 

Nr 
 oferty 

Nazwy albo imiona i nazwiska  
oraz siedziby lub miejsca 

prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejsca 

zamieszkania Wykonawców, 

których oferty zostały otwarte 

Liczba uzyskanych 
punktów  

w kryterium nr 1 
CENA 

[pkt] 

Liczba uzyskanych  
punktów  

w kryterium nr 2 
WYDAJNOŚĆ 

OBLICZENIOWA 

 [pkt] 

Łączna ilość  

uzyskanych 
punktów 

[pkt] 

1. 

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

51,43 36,96 88,39 

2. 

DAX Systemy Komputerowe  
Dariusz Nawrocki 
ul. Grunwaldzka 14 
63-900 Rawicz 

49,18 4,41 53,59 

3. 
g.IT Solutions Michał Daszkiewicz 
ul. Grunwaldzka 5e 
99-300 Kutno 

49,29 40,00 89,29 

4. 

Alltech spółka jawna  
Zdzisław Pająk, Artur Pająk 
ul. Spółdzielcza 33 
09-407 Płock 

59,92 14,69 74,61 

5. 
FHU Horyzont Krzysztof Lech 
Ul. Parkowa 6 
38-300 Gorlice 

60,00 34,05 94,05 
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------------------------------------------------------------------------------- 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy Rawicz mający siedzibę w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz przy ul. Marsz. Józefa  

Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnych obowiązków Administratora danych oraz wykonania 

zobowiązań umownych. Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 i art.9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Mają 

Państwo w szczególności prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a w przypadku pozyskiwania danych na 

podstawie zgody, prawo do żądania ich usunięcia, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. W sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: iod@rawicz.eu. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie: www.rodo.rawicz.pl 
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W prowadzonym postępowaniu nie zaistniały przesłanki do odrzucenia ofert. 

 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszcza się na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/718066  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Sporządziła 
przy udziale komisji przetargowej:  

Magdalena Suwalska 
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