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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  
 

Zamawiający 

Gmina Lipnica Wielka 
z siedzibą 
Lipnica Wielka 518,  
34-438 Lipnica Wielka 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane „Zakup i dostawę 

infrastruktury sprzętowej w ramach projektu „e-Usługi w Gminie Lipnica Wielka”. Oznaczenie 

sprawy: 271.2.2017 

tryb udzielenia 

zamówienia  

przetarg nieograniczony (procedura odwrócona) 

 
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z  2015r. poz. 2164 z późn. zm.) 
informuję, że w ww. postępowaniu Zamawiający do realizacji zamówienia wybrał następującego Wykonawcę: 
Salutaris Sp. z o.o.  
ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice (oferta nr 1)  
cena oferty: 159.506,40 zł 
Uzasadnienie faktyczne: Oferta wybranego Wykonawcy spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, nie podlega odrzuceniu i uwzględniając kryteria oceny ofert jest ofertą najkorzystniejszą. 

Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, obliczoną zgodnie z kryteriami oceny ofert podanymi w ogłoszeniu o 

zamówieniu oraz siwz.  

Uzasadnienie prawne: art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. 

Do upływu terminu składania ofert (22.05.2017. r. godz.10.00) złożono tylko jedną ofertę: 

nr 
oferty 

 

Nazwa i adres 
Wykonawcy 

Punkty w kryterium: 
Cena oferty (zł brutto) 

(waga 60%)  

Punkty w kryterium: 
parametry techniczne 

(waga 30%) 

Punkty w kryterium: 
Termin wykonania 

zamówienia  
(waga 10%) 

 

Razem punktów

1.  
 
Salutaris Sp. z 
o.o. 
ul. Dulęby 5 
40-833 Katowice 

60,00 

Zainstalowane w każdym z serwerów 
dodatkowe 32GB pamięci RAM    

10,00 

10,00 

 

Zainstalowane w każdym z serwerów 
dodatkowe 2 dyski 600 GB SAS 10K RPM 

każdy           10,00 

 

Zainstalowany w każdym z serwerów 
dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, 

chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym 

wyjęciem z serwera..   10,00 

100,00 

Razem punkty: 30,00  
 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy umowa w sprawie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu 

może zostać zawarta przed upływem terminu, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy.  

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, informuję, że Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu 

zakupów.  

Dziękujemy za przygotowanie i złożenie oferty.  

          

         Lipnica Wielka, dn. 09.06.2017 r.  


