
 
 

Warszawa, dnia 31.03.2020 r. 

 

Numer sprawy: 261-04/20 wybór oferty 

 

Do wszystkich wykonawców 

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na usługa zapewnienia administratorów systemu bibliotecznego MAK+ w 
podziale na sześć części 

 

Część nr 1 

I. Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(zwanej dalej Pzp) Zamawiający informuje, że jako najkorzystniejsza została w postępowaniu uznana 
oferta nr 1 złożona przez: Sokół IT Szymon Sokół, ul. Planetarna 76/1, 15-683 Białystok, z ceną 
104.550,00 złotych brutto. 

Uzasadnienie: 

Oferta ta odpowiada wszystkim wymaganiom SIWZ. Uzyskała ona najwyższą łączną ocenę w 

przewidzianych w postępowaniu kryteriach oceny ofert spośród wszystkich ofert niepodlegających 
odrzuceniu. 

II. Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu oraz ich skrócona ocena: 

Nr oferty 
Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

Cena brutto 

(zł) 

Liczba 

punktów 

w 

kryterium 
cena 

(60%) 

Liczba punktów w 

kryterium 

Doświadczenie 

zawodowe osób 

wyznaczonych do 

realizacji 

zamówienia (10%) 

Liczba punktów w 

kryterium 

Prezentacja 

kwalifikacji 

zawodowych osób 
wyznaczonych do 

realizacji 

zamówienia (30%) 

Suma punktów 

1 

Sokół IT Szymon Sokół 

Ul. Planetarna 76/1, 15-683 

Białystok 

140.958,00 

po zmianie 

oferty: 

104.550,00 

60,00 10,00 0,00 70,00 

 

III. Wykonawcy wykluczeni z postępowania: nie dotyczy. 

IV. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: nie dotyczy. 

V. Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego 
zamówienia po dniu przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

 

Część nr 2 

I. Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że jako najkorzystniejsza została 
w postępowaniu uznana oferta nr 1 złożona przez: IGONKA EUROPE Paweł Suszczewicz, ul. Kostki 
Napierskiego 6c, 70-783 Szczecin, z ceną 97.785,00 złotych brutto. 

Uzasadnienie: 

Oferta ta odpowiada wszystkim wymaganiom SIWZ. Uzyskała ona najwyższą łączną ocenę w 
przewidzianych w postępowaniu kryteriach oceny ofert spośród wszystkich ofert niepodlegających 
odrzuceniu. 

II. Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu oraz ich skrócona ocena: 

Nr oferty 
Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

Cena brutto 

(zł) 

Liczba 

punktów 

w 

kryterium 

cena 

(60%) 

Liczba punktów w 

kryterium 

Doświadczenie 

zawodowe osób 

wyznaczonych do 

realizacji 
zamówienia (10%) 

Liczba punktów w 
kryterium 

Prezentacja 

kwalifikacji 

zawodowych osób 

wyznaczonych do 

realizacji 

zamówienia (30%) 

Suma punktów 

1 

IGONKA EUROPE Paweł 

Suszczewicz 
Ul. Kostki Napierskiego 6c, 

70-783 Szczecin 

135.423,00 

po zmianie 
oferty: 

97.785,00 

60,00 10,00 0,00 70,00 



 
 

 

III. Wykonawcy wykluczeni z postępowania: nie dotyczy. 

IV. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: nie dotyczy. 

V. Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego 
zamówienia po dniu przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

 

Część nr 3 

I. Działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie 
w zakresie części nr 3 (administrator poziom 2 linii wsparcia dla województw: dolnośląskiego, 
opolskiego, śląskiego i łódzkiego). 

Uzasadnienie: 

II. W postępowaniu w zakresie części nr 3 nie została złożona żadna oferta. 

 

Część nr 4 

I. Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że jako najkorzystniejsza została 
w postępowaniu uznana oferta nr 1 złożona przez: Formak Łukasz Szymański, Świerczów 134, 36-

100 Kolbuszowa, z ceną 74.937,75 złotych brutto. 

Uzasadnienie: 

Oferta ta odpowiada wszystkim wymaganiom SIWZ. Uzyskała ona najwyższą łączną ocenę w 
przewidzianych w postępowaniu kryteriach oceny ofert spośród wszystkich ofert niepodlegających 
odrzuceniu. 

II. Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu oraz ich skrócona ocena: 

Nr oferty 
Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

Cena brutto 

(zł) 

Liczba 

punktów 

w 

kryterium 

cena 

(60%) 

Liczba punktów w 

kryterium 

Doświadczenie 
zawodowe osób 

wyznaczonych do 

realizacji 

zamówienia (10%) 

Liczba punktów w 

kryterium 

Prezentacja 

kwalifikacji 

zawodowych osób 

wyznaczonych do 

realizacji 

zamówienia (30%) 

Suma punktów 

1 

Formak Łukasz Szymański 

Świerczów 134, 36-100 

Kolbuszowa 

106.641,00 

po zmianie 

oferty: 

74.937,75 

60,00 10,00 0,00 70,00 

 

III. Wykonawcy wykluczeni z postępowania: nie dotyczy. 

IV. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: nie dotyczy. 

V. Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego 
zamówienia po dniu przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

 

Część nr 5 

I. Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że jako najkorzystniejsza została 
w postępowaniu uznana oferta nr 1 złożona przez: Jota-Tech Jadczuk Tomasz, ul. Leszczynowa 
55/104, 15-811 Białystok, z ceną 82.963,50 złotych brutto. 

Uzasadnienie: 

Oferta ta odpowiada wszystkim wymaganiom SIWZ. Uzyskała ona najwyższą łączną ocenę w 
przewidzianych w postępowaniu kryteriach oceny ofert spośród wszystkich ofert niepodlegających 
odrzuceniu. 

II. Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu oraz ich skrócona ocena: 



 
 

Nr oferty 
Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

Cena brutto 

(zł) 

Liczba 
punktów 

w 

kryterium 

cena 

(60%) 

Liczba punktów w 

kryterium 

Doświadczenie 

zawodowe osób 

wyznaczonych do 

realizacji 
zamówienia (10%) 

Liczba punktów w 

kryterium 
Prezentacja 

kwalifikacji 

zawodowych osób 

wyznaczonych do 

realizacji 

zamówienia (30%) 

Suma punktów 

1 

Jota-Tech Jadczuk 

Tomasz 

Ul. Leszczynowa 55/104, 15-
811 Białystok 

99.414,75 

po zmianie 

oferty: 
82.963,50 

60,00 10,00 0,00 70,00 

 

III. Wykonawcy wykluczeni z postępowania: nie dotyczy. 

IV. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: nie dotyczy. 

V. Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego 
zamówienia po dniu przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

 

Część nr 6 

I. Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że jako najkorzystniejsza została 
w postępowaniu uznana oferta nr 1 złożona przez: P.L.X. Paweł Lenk, ul. Księżycowa 3, 05-540 

Zalesie Górne, z ceną 76.321,50 złotych brutto. 

Uzasadnienie: 

Oferta ta odpowiada wszystkim wymaganiom SIWZ. Uzyskała ona najwyższą łączną ocenę w 
przewidzianych w postępowaniu kryteriach oceny ofert spośród wszystkich ofert niepodlegających 
odrzuceniu. 

II. Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu oraz ich skrócona ocena: 

Nr oferty 
Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

Cena brutto 

(zł) 

Liczba 

punktów 

w 

kryterium 

cena 

(60%) 

Liczba punktów w 

kryterium 

Doświadczenie 
zawodowe osób 

wyznaczonych do 

realizacji 

zamówienia (10%) 

Liczba punktów w 

kryterium 

Prezentacja 

kwalifikacji 

zawodowych osób 

wyznaczonych do 

realizacji 

zamówienia (30%) 

Suma punktów 

1 

P.L.X. Paweł Lenk 

Ul. Księżycowa 3, 05-540 

Zalesie Górne 

76.321,50 60,00 10,00 0,00 70,00 

 

III. Wykonawcy wykluczeni z postępowania: nie dotyczy. 

IV. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: nie dotyczy. 

V. Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego 
zamówienia po dniu przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

Zamawiający prosi o potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia. 

 

 

 

_____________________ 

Dariusz Jaworski 

Dyrektor Instytutu Książki 


