
 

 

 

 

 

 

 

 Milicz, dnia 6 marca 2023 roku 

  

IF.271.3.18.2023 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

                                                                           
 

   Burmistrz Gminy Milicz, z. s. ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz, tel. (71) 38 40 004, faks 

(71) 3841119, zgodnie z art. 253 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 roku 

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) informuje o 

wyniku postępowania, w trybie podstawowym p. n. „Dostawa sprzętu 

teleinformatycznego oraz  modernizacja sieci LAN w Urzędzie Miejskim w Miliczu”,  

zgodnie z SWZ nr IF.271.3.2023 z 6 lutego 2023 roku. 

 

Złożonych ofert: 3, z czego odrzucono: 0.    

 

Wybrano ofertę Wykonawcy: STIMO Sp. z o. o., ul. R. Kaczorowskiego 6, 38-400 

Krosno. 

Cena (brutto) oferty: 256.015,37 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy  

piętnaście złotych 37/100). 

 

Uzasadnienie: 
Oferta złożona przez wymienionych  Wykonawców spełnia wymagania Zamawiającego.  

 Kryteriami  oceny ofert były: 

- Cena – 60% (60pkt), Okres gwarancji i rękojmi  – 40% (40pkt);  

Zamawiający po badaniu i ocenie ofert dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. W związku z 

powyższym postanowiono udzielić zamówienia publicznego wyżej wymienionemu Wykonawcy. 

Poniżej streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.   

 

OFERTA NR 1: INVOI Sp. z o. o., ul. Londyńska 24/4, 03-921 Warszawa  – Cena:   59,6 

pkt, Okres gwarancji i rękojmi: 40 pkt - Razem punktacja: 99,6  pkt. 

 

OFERTA NR 2: Login IT Jacek Zimny, ul. Zięby 5 Koteże, 83-200 Starogard Gdański – 

Cena: 53,8 pkt, Okres gwarancji i rękojmi: 40 pkt - Razem punktacja:  93,8 pkt. 

 

OFERTA NR 3: STIMO Sp. z o. o., ul. R. Kaczorowskiego 6, 38-400 Krosno – Cena: 60 

pkt, Okres gwarancji i rękojmi: 40 pkt - Razem punktacja: 100 pkt. 
 

Zamawiający może  zawrzeć umowę na podstawie art. 308 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 

roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) w terminie nie 

krótszym  niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli 

zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

 

 

 

Otrzymuje:  

1. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę; 

2. a/a.  
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