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Dotyczy: postępowania prowadzonego, w trybie podstawowym bez negocjacji, o udzielenie zamówienia 
na dostawę komputerów przenośnych.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kancelaria Senatu, ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa, działając na podstawie
art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, 
zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez 
wykonawcę Jarosław Myśliński Domino Computer, ul. Wrzosowa 41, 05-119 
Legionowo, w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
dostawę komputerów przenośnych.     

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 
ustawy Pzp, spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej 
lub zawodowej, a złożona przez wykonawcę oferta spełnia wymagania odnośnie 
przedmiotu zamówienia i nie podlega odrzuceniu.  

Oferta uzyskała następujące liczby punktów w kryteriach oceny ofert oraz łącznie:
1) Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: wykonawca zaoferował cenę 
brutto za dostawę 16 sztuk komputerów przenośnych 153 056,28 zł, oferta uzyskała 
60 pkt w tym kryterium.
2) Waga poniżej 1,5 kg. Wykonawca zaoferował komputer o wadze 1,133 kg, oferta 
uzyskała w tym kryterium 15 pkt, ponieważ zaoferowany komputer jest o pełne 300 g 
lżejszy od 1,5 kg.
3) Wysokość poniżej 20 mm. Wykonawca zaoferował komputer o wysokości 14,9 mm; 
oferta uzyskała 10 pkt w tym kryterium, ponieważ zaoferowany komputer jest niższy 
od 20 mm o pełne 5 mm.
4) Obsługa przez zaoferowany procesor 8 lub więcej wątków. Zaoferowany komputer 
posiada procesor obsługujący 8 wątków. Oferta uzyskała 10 pkt w tym kryterium.
Zgodnie z art. 308 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy Pzp zamawiający może zawrzeć umowę

w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, ponieważ w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.

Do wszystkich wykonawców:BPKO.SZP.350.14.2021

Warszawa, 19 lipca 2021 r.

Aleksandra Skorupka
dyrektor
/podpisano elektronicznie/


		2021-07-19T12:48:17+0000
	Aleksandra Skorupka




