
 

 
Uniwersytet Warszawski 
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 
00-927 Warszawa 

Jednostka prowadząca postępowanie: 
Wydział Psychologii 
ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa 

Monika Krzeczek 
ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa 
e-mail: zamowienia@psych.uw.edu.pl 
 

Warszawa, dnia 24.10.2022 r.  

Wg rozdzielnika 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

w części nr 1  

postępowania pn.: Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla Wydziału 

Psychologii, numer postępowania: W.Ps-361/14/2022. 

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: dla 

części nr 1: 

 

Część  Nazwa części Kwota 
przeznaczona na 
sfinansowanie 
zamówienia 

1 Komputer stacjonarny  100 000 zł brutto 
 

Ustalenia komisji: 

    Do  Zamawiającego w terminie określonym w SWZ tj. do 07.10.2022 r. godz. 10:00  dla części nr 1 

wpłynęły niżej wymienione oferty. Komisja dokonała otwarcia złożonych ofert nw. Wykonawców: 

 

Część nr 1 Komputer stacjonarny  

 

Nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej 

albo miejsca zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny zawarte 

w ofertach: 

Nr oferty 
Nazwy albo imiona i 

nazwiska 
Wykonawców 

Siedziby lub miejsca 
prowadzonej 
działalności 

gospodarczej albo 
miejsca zamieszkania 

Wykonawców 

Cena zawarta w 
ofercie 

2 
Web-Profit Maciej 

Kuźlik 
Spokojna 18 41-940 

Piekary Śląskie 
91 684,20 zł 



3 
Przedsiębiorstwo 

Cieślikowski i Spółka 
Krzysztof Cieślikowski 

al. Jana Pawła II 72, 
00-175 Warszawa 

95.665,96 zł 

4 
NTT Technology sp. z 

o.o. 

Zakręt, ul. Trakt 
Brzeski 89 

05-077 Warszawa - 
Wesoła 

99 654.60 zł 

 

 

Zamawiający przeprowadził przedmiotowe postępowanie w trybie przetargu 

nieograniczonego stosując przepisy zawarte w art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 

r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 j.t. z późn. zm.) dalej ustawa Pzp. 

 

I. Komisja dokonała oceny złożonych ofert pod kątem przesłanek ich odrzucenia 

zgodnie z art. 226 ust. 1 ustawy Pzp oraz kryteriów oceny ofert wskazanych w SWZ.  

 

Ocena ofert, wraz z informacją o wykluczeniu wykonawców, odrzuceniu ofert i liczbie 

uzyskanych punktów przez poszczególne oferty: 

 

 

Nr 
of
er
ty 

Nazwy albo imiona 
i nazwiska 

Wykonawców 

Siedziby lub 
miejsca 

prowadzone
j działalności 
gospodarcze

j albo 
miejsca 

zamieszkani
a 

Wykonawcó
w 

Przesłanki z 
art. 226 

ust.1 Pzp 

cena (C) 60% 
(waga 0,60) 

 
 
 
 

Ilość 
punktów 
uzyskany

ch  
w 

kryteriu
m cena 

 

 
 
 

termin 
wykonania 

(T) 40% 
(waga 
0,40) 

 
 
 
 

Ilość 
punktó

w 
uzyska
nych w 
kryteri

um 
termin 
wykon

ania 

Pi 
Punkta

cja 
Suma 
wg. 

wzoru 

2 
Web-Profit Maciej 

Kuźlik 

Spokojna 18 
41-940 
Piekary 
Śląskie 

Oferta     
nie podlega 
odrzuceniu 

91 684,20 zł 
60 

 

6 dni 
kalendarzo

wych 
40 100 

3 

Przedsiębiorstwo  
Cieślikowski i 

Spółka Krzysztof 
Cieślikowski 

al. Jana 
Pawła II 72, 

00-175 
Warszawa 

Oferta     
nie podlega 
odrzuceniu 

95.665,96 zł 
57,50 

6 dni 
kalendarzo

wych 
40 97,50 



 

II. Komisja stwierdziła, iż najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt. uzyskała oferta 

Wykonawcy:  

Web-Profit Maciej Kuźlik, Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie 

 

Po dokonaniu oceny oferty złożonej przez ww. Wykonawcę Zamawiający stwierdza, że 

spełnia ona wymagania określone w SWZ i nie podlega odrzuceniu, a Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu.  

 

W związku z powyższym działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, 

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2, która została złożona przez:   

   

Web-Profit Maciej Kuźlik, Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie 

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 239 ustawy Pzp. 

 

Zgodnie z art. 264 ust. 1 ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego może być 

zawarta po upływem terminu 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 

Dziekan Wydziału Psychologii 

 

 

 

 

 

 

/podpisano kwalifikowanym  

 podpisem elektronicznym/ 

4 
NTT Technology sp. 

z o.o. 

Zakręt, ul. 
Trakt Brzeski 

89 
05-077 

Warszawa - 
Wesoła 

Oferta     
nie podlega 
odrzuceniu 

99 654.60 zł 
55,20 

6 dni 
kalendarzo

wych 
40 95,20 
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