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Dotyczy:  postępowania o zamówienie publiczne Znak: SK/ZP16/1/2015 - dostawa 

wyposażenia sali i zaplecza w związku z adaptacją sali na terenie ZUOK na cele edukacji 

ekologicznej w ramach Projektu „Centrum Edukacji Ekologicznej Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Oczyszczania EcoKid”, współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dostawa  sprzętu audiowizualnego  

i komputerowego  - część 1 - informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej. 

 

Liczba złożonych ofert – 3  , Wykonawcy  wykluczeni – brak   , oferty odrzucone – brak, 

oferty ważne –  3. 

Za najkorzystniejszą została uznana oferta  złożona przez Wykonawcę : TBM Software Sp. z 

o. o z siedzibą w Warszawie przy ul. Białostockiej 22. Uzasadnienie wyboru:  Na podstawie 

kryteriów oceny oferta otrzymała łącznie  96 pkt. wg algorytmu wskazanego w siwz tj.: 96,00 

pkt. w kryterium ceny (waga 96%)  oraz 00.00 pkt. w kryterium warunki gwarancji (waga – 

3%) i 00,00 pkt. w kryterium warunki serwisu (waga 1%).   

II lokatę otrzymał Wykonawca Integrated Solutions Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie  przy 

ul. Skierniewickiej 10 a. Uzasadnienie wyboru: Na podstawie kryteriów oceny oferta 

otrzymała łącznie  79,20  pkt. wg algorytmu wskazanego w siwz tj. 79,20  pkt. w kryterium 

ceny (waga 96%)  oraz 00.00 pkt. w kryterium warunki gwarancji (waga – 3%) i 00,00 pkt.  

w kryterium warunki serwisu (waga 1%).    

III lokatę otrzymał Wykonawca 3W DESIGN TEAM Agencja Reklamy Technologii 

Internetowych Bartosz Obermuller z siedzibą w Toruniu przy ul. Wrzosowej 2. Na podstawie 

kryteriów oceny oferta otrzymała łącznie    pkt.80,54  wg algorytmu wskazanego w siwz tj. 

80,54 pkt. w kryterium ceny (waga 96%)  oraz 00.00 pkt. 

 w kryterium warunki gwarancji (waga – 3%) i 00,00 pkt. w kryterium warunki serwisu (waga 

1%).    

 

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w terminie przewidzianym  

w przepisie art.94 ust.2 pkt.1) litera a  ustawy Pzp. 

 

 

 


