
 

Nowe Ostrowy, 2013.04.04. 
 
Nr sprawy: ZP 271/2/2013 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:  

„Dostawa zestawów komputerowych wraz z podstawowym oprogramowaniem do siedziby 
jednostek podległych gminie oraz do gospodarstw domowych beneficjentów wraz z modernizacją, 
serwisem kosztami odtworzeniowymi komputerów oraz przeprowadzeniem szkoleń w ramach 
Projektu Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu 
Gminy Nowe Ostrowy”. 
 

 

Informacja 
o wyniku postępowania/odrzuceniu/wykluczeniu 

 
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych -  

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania 
pn.: „Dostawa zestawów komputerowych wraz z podstawowym oprogramowaniem do siedziby 
jednostek podległych gminie oraz do gospodarstw domowych beneficjentów wraz z modernizacją, 
serwisem kosztami odtworzeniowymi komputerów oraz przeprowadzeniem szkoleń w ramach Projektu 
Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Nowe 
Ostrowy” 

 

 Za najkorzystniejszą w realizacji części I zamówienia: dostawa i instalacja zestawów 
komputerowych, uznano ofertę Wykonawcy: 
Econnect Group Sp. z o.o. 
ul. Konwaliowa 7 
03-194 WARSZAWA 

Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena –100% największą liczbę punktów.  
 

 Za najkorzystniejszą w realizacji części II zamówienia: świadczenie usług dostępu do 
internetu szerokopasmowego, uznano ofertę Wykonawcy: 
P.P.H.U. SOFTNET Spółka jawna 

Bieliński P., Obszyński G. 
ul. Spacerowa 11 
09-500 GOSTYNIN 

Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena –100% największą liczbę punktów.  
 

 Za najkorzystniejszą w realizacji części III zamówienia: usługa szkolenia dla 30 
gospodarstw domowych, uznano ofertę Wykonawcy: 
P.P.H.U. SOFTNET Spółka jawna 

Bieliński P., Obszyński G. 
ul. Spacerowa 11 
09-500 GOSTYNIN 

Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena –100% największą liczbę punktów.  
 
Ponadto Zamawiający podaje nazwy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i 
porównania złożonych ofert: 

 
Nr 

oferty 
Wykonawca Punktacja 

1 
Econnect Group Sp. z o.o. 
ul. Konwaliowa 7 
03-194 WARSZAWA 

w cz. I - 100 

2 

P.P.H.U. SOFTNET Spółka jawna 
Bieliński P., Obszyński G. 
ul. Spacerowa 11 

09-500 GOSTYNIN 

w cz. II – 100 
w cz. III - 100 

3 
MPC Paweł Oleksiewicz 
ul. Podrzeczna 38 

99-300 KUTNO 

w cz. II – 56,55 
w cz. III – 78,70 

 



 

1. Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta zgodnie z 
zapisami art. 94 ust. 2 pkt. 3) lit. a) bez zachowania terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 
ustawy Pzp. 

 
2. Odrzucono następujące oferty: nie odrzucono żadnej oferty. 
 
3. Wykluczono następujących wykonawców: nie wykluczono żadnego wykonawcy. 
 
 

Wójt Gminy 
/-/ Zdzisław Kostrzewa 


