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Gliwice 03.10. 2017 r. 

Znak: 1/2017 
 
 

ZAWIADOMIENIE 
o rozstrzygnięciu postępowania nr 1/2017 

        
 
 Na podstawie Regulaminu udzielania przez Glimat  Spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach zamówień współfinansowanych w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Regulamin) Glimat spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (dalej: Zamawiający) informuje, że powołana komisja 
przetargowa dokonała oceny złożonych ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 
1/2017 na realizację zamówienia i informuje, co następuje: 
 
Oferta nr 1  
 Zycom Polska sp. z oo. 
Ofertę uznaje się za odrzuconą 
 
Oferta nr 2  
Delkom Group Sp.z o o 

Cena:99,6 
Czas reakcji serwisowej:100 
Łączny wynik: 99,76 
 
Oferta nr 3  
Waldemar,Płonka  
FHU Intersell W. Płonka  
Cena:99 
Czas reakcji serwisowej:100 
Łączny wynik: 99,4 
 
Oferta nr 4 
Newday sp z. o.o.  
44-251 Rybnik  
Cena:94.3 
Czas reakcji serwisowej:32 
Łączny wynik: 96,58 
 
Oferta nr 5 
Komas.pl 

76-200 Słupsk, ul. Fryderyka Chopina 16 
Cena:100 
Czas reakcji serwisowej:20 
Łączny wynik: 80 
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w związku z powyższym, na podstawie Regulaminu komisja przetargowa postanawia wybrać ofertę 
nr 2 wykonawcy  - Delkom Group Sp.z o o jako najkorzystniejszą 
 

UZASADNIENIE 
 

Odrzucenie oferty nr 1 
 

1. Brak oświadczenia oferenta potwierdzającego, że serwis przedmiotu zamówienia będzie 
realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta 

2. Brak certyfikatu TCO 03 dla oferowanego monitora 
3. Brak wskazania konkretnego przedmiotu zamówienia. Zamawiający powinien mieć możliwość 
weryfikacji zgodności zobowiązania oferenta z dokumentacją przetargową we wszystkich jego 
aspektach. Wskazanie wyłącznie kryteriów oceny ofert bez jednoznacznego odniesienia do 
oferowanego sprzętu należy uznać za niekompletną, a zatem nieważną ofertę. Nie sposób bowiem 
na obecnym etapie postępowania (po otwarciu ofert) żądać wyjaśnień treści oferty, gdyż 
wyjaśnienia powodowałyby uzupełnienie treści oferty co w myśl obowiązujących przepisów jest 
niemożliwe. Zamawiający nie może bazować w ww. zakresie na domysłach. 
 
Wybór oferty:  
 
Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą zgodnie z kryteriami oceny ofert.  
 
 
 
 
 
……………………………….. 
 
Prezes Zarządu – Adam Marcinek 
                            -- Marek Pasella     
 
Otrzymują: 
Oferta nr 1  
 Zycom Polska sp. z oo. 

 
Oferta nr 2  
Delkom Group Sp.z o o 
 

Oferta nr 3  
Waldemar,Płonka  
FHU Intersell W. Płonka 

 
Oferta nr 4 
Newday sp z. o.o.  
44-251 Rybnik  
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Oferta nr 5 
Komas.pl 

76-200 Słupsk, ul. Fryderyka Chopina 16 
 
 

 
 
 

 
 


