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 Opoczno, dnia  30.08.2022 r. 

Znak sprawy  ZP. 271.22.2022                                            
 
 

STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA 
 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na realizację zadania pn.: Cyfrowa Gmina  
w podziale na 8 części zamówienia  

 
       

      INFORMACJA  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
Zamawiający – Gmina Opoczno, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, na podstawie 
art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  
( t. j. Dz. U. z 2022 r. , poz. 1710 ) dalej zwanej „ustawa Pzp” informuje, że dokonano wyboru 
najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez 
przeprowadzenia negocjacji na realizację zadania pn.: Cyfrowa Gmina w podziale na 8 części 
zamówienia  dla części Nr 2 zamówienia DOSTAWA KOMPATYBILNEGO ZESPOŁU URZĄDZEŃ 
PODNOSZĄCEGO POZIOM BEZPIECZEŃSTWA INFORMATYCZNEGO SYSTEMÓW  
 
Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów podanych w SWZ jest oferta Nr 1 złożona 
przez Wykonawcę:  

POINT Sp. z o.o. 
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., nr  7A 
02-366 Warszawa  

Cena ofertowa brutto:  192 697,00 zł  

Uzasadnienie wyboru: 

Wybrany Wykonawca otrzymał najwyższą ilość punktów w ramach kryteriów oceny ofert 
określonych w SWZ. Oferta nie podlega odrzuceniu, a Wykonawca wykluczeniu z udziału  
w postępowaniu. 
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Ponadto, działając w oparciu o art. 253 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp, Zamawiający 
informuje o Wykonawcach,  którzy  złożyli oferty i punktacji przyznanej ofertom, w każdym  
kryterium oceny ofert i łącznej punktacji: 

W w/w postępowaniu wpłynęła 1 oferta Wykonawcy POINT Sp. z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 
1920 r., nr  7A, 02-366 Warszawa,  Wykonawca w kryteriach oceny ofert uzyskał łącznie  
100,00 pkt, tj.:  

a) w kryterium cena brutto – 60,00 pkt ( za zaoferowaną cenę brutto – 192 697,00 zł), 
b) w kryterium  okres gwarancji – 40,00  pkt ( za zaoferowany 48  miesięczny okres 

gwarancji).  
 
 
 
 
 
 

         Z up. Burmistrza Opoczna 

(…) Tomasz Łuczkowski 

Zastępca Burmistrza Opoczna  

 


