
Transportowy Dozór Techniczny
ul. Puławska 125
02-707 Warszawa
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e-mail: info@tdt.gov.pl

W związku z wejściem w życie zmian wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) 
chcielibyśmy poinformować o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych. 
Powyższe informacje dostępne są na stronie internetowej TDT: http://www.tdt.pl/kontakt/rodo-informacja.html 

Transportowy Dozór Techniczny, ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa, tel.: +48 22 490 29 02,  info@tdt.gov.pl, www.tdt.gov.pl, 
NIP: 526-25-19-220, REGON: 017231686

Warszawa, dn. 31.08.2021 r. 

Wykonawcy 
Nr postępowania ZP 15/2021

Znak sprawy: Znak sprawy: P.290.11.2021.PZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa komputerów, sprzętu 
komputerowego i oprogramowania, Nr referencyjny postępowania ZP 15/2021 Część I Komputery, Część 
II Drukarki. 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Transportowy Dozór Techniczny, jako Zamawiający działając na podstawie art. 253  ust. 1 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawa 
Pzp” informuje wszystkich Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym 
postępowaniu w zakresie:

Część I Komputery 

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

MicrOne Sp. z o. o.

Uzasadnienie wyboru  oferty:
Oferta najkorzystniejsza z uwagi na fakt, iż otrzymała największą liczbę punktów oraz spełnia wymagania 
Zamawiającego zawarte w SWZ i nie podlega odrzuceniu. Wybór oferty został dokonany zgodnie z 
kryterium oceny ofert określonym w SWZ tj. cena oferty 60 % oraz gwarancja 40%.

Nazwy i adresy Wykonawców, który złożyli oferty wraz z przyznaną punktacją:

Nr 
oferty

Nazwa lub imię i nazwisko, siedziba lub miejsce 
prowadzenia działalności gospodarczej albo miejsce 
zamieszkania Wykonawcy

Punktacja  w 
kryterium 
cena

Punktacja w 
kryterium 
gwarancja

Łączna 
punktacja

2
MicrOne Sp. z o. o.
Wrocław 60,00 40,00 100,00

8
NICAT COM Sp. z o.o.
Warszawa 50,57 40,00 90,57

10
CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o., 
Radom 44,42 40,00 84,42

Oferty odrzucone: żadna oferta nie została odrzucona

Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: Zamawiający 
może zawrzeć umowę po upływie 10 dni od dnia przesłania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty.
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Część II Drukarki

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

NICAT COM Sp. z o.o. Warszawa

Uzasadnienie wyboru  oferty:

Oferta najkorzystniejsza, z uwagi na fakt, iż otrzymała największą liczbę punktów oraz spełnia wymagania 
Zamawiającego zawarte w SWZ i nie podlega odrzuceniu. Wybór oferty został dokonany zgodnie z 
kryterium oceny ofert określonym w SWZ tj. według kryteriów: cena oferty 60 % oraz gwarancja 40%    

Nazwy i adresy Wykonawców, który złożyli oferty wraz z przyznaną punktacją: 

Nr 
oferty

Nazwa lub imię i nazwisko, siedziba lub miejsce prowadzenia 
działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania 
Wykonawcy

Punktacja  w 
kryterium 
cena

Punktacja w 
kryterium 
gwarancja

Łączna punktacja

2
MicrOne Sp. z o. o.
Wrocław 51,07 40,00 91,07

8
NICAT COM Sp. z o.o.
Warszawa 60,00 40,00 100,00

9
MBA SYSTEM SP. Z O.O. 
Warszawa 48,06 40,00 88,06

10
CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.
Radom 34,22 40,00 74,22

Oferty odrzucone: żadna oferta nie została odrzucona

Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: 
Zamawiający może zawrzeć umowę po upływie 10 dni od dnia przesłania Wykonawcom zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Jan Urbanowicz

Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego
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