
Poznań, dnia 05.12.2017 r. 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

w przetargu nieograniczonym na dostawę oprogramowania, urządzeń audio-wideo oraz 

urządzeń komputerowych 

Nr sprawy: 15/AM/2017 

Akademia Muzyczna w Poznaniu na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych uprzejmie zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na dostawę 

oprogramowania, urządzeń audio-wideo oraz urządzeń komputerowych, jako 

najkorzystniejsze zostały wybrane następujące oferty: 

Część 1 zamówienia 

Wybrano ofertę RESTOR Sp. J., 00-784 Warszawa, ul. Dworkowa 2/107a, która uzyskała 

następującą punktację: cena – 60,00 pkt., gwarancja – 20 pkt., czas reakcji serwisowej – 20 

pkt. Łącznie: 100,00 pkt. W tej części zamówienia została złożona jeszcze oferta KOMA NORD 

Sp. z o.o., 81-537 Gdynia, ul. Łużycka 2, która uzyskała następującą punktację: cena – 45,09 

pkt., gwarancja – 8 pkt., czas reakcji serwisowej – 0 pkt. Łącznie: 53,09 pkt. Zamawiający 

może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia kwotę wynikającą z ceny 

najkorzystniejszej oferty. 

Część 2 zamówienia  

Wybrano ofertę KOMA NORD Sp. z o.o., 81-537 Gdynia, ul. Łużycka 2, która uzyskała 

następującą punktację: cena – 60,00 pkt., gwarancja – 20 pkt., czas reakcji serwisowej – 0 

pkt. Łącznie: 80,00 pkt.. W tej części zamówienia nie została złożona inna oferta. 

Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia kwotę wynikającą  

z ceny złożonej oferty. 

Część 3 zamówienia 

Wybrano ofertę P.H.U. JTC Jacek Trzeciak, 60-431 Poznań, ul. Sianowska 4a, która uzyskała 

następującą punktację: cena – 60,00 pkt., gwarancja – 20 pkt., czas reakcji serwisowej – 20 

pkt. Łącznie: 100,00 pkt. W tej części zamówienia nie została złożona inna oferta. 

Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia kwotę wynikającą  

z ceny złożonej oferty. 

Informacje dodatkowe: 

1. Wybrani Wykonawcy proszenie są o pilne dostarczenie do Zamawiającego 2 egz. 

projektu umowy na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą (projekt umowy 

podpisany przez Wykonawcę). Datę zawarcia umowy wyznaczy Zamawiający zgodnie 

z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych. 



2. W przypadku części 2 oraz 3 zamówienia umowa może zostać zawarta niezwłocznie, 

ponieważ zachodzi przesłanka określona w art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Prawo 

zamówień publicznych (została złożona jedna oferta). 

Otrzymują: 

1. RESTOR Sp. J., 00-784 Warszawa, ul. Dworkowa 2/107a. Faks: 22 6274243. 

2. KOMA NORD Sp. z o.o., 81-537 Gdynia, ul. Łużycka 2. Faks: 12 3145708. 

3. P.H.U. JTC Jacek Trzeciak, 60-431 Poznań, ul. Sianowska 4a. Faks: 61 8432937. 

Zamieszczono: 

1. Strona internetowa Zamawiającego www.amuz.edu.pl 

Kanclerz 

Marcin Elbanowski   


