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Dot. Zapytania ofertowego w trybie procedury konkurencyjności, zgodnie z Podrozdz. 
6.5.2. „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. 
na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz serwera NAS w ramach 
projektu systemowego „Konwersja cyfrowa domów kultury”, dofinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020. 

 
Zamawiający informuje o wynikach postępowania 
 
1. W postępowaniu wpłynęły oferty: 
 

Nr  
oferty 

Nazwa i adres wykonawcy, NIP Cena oferty brutto 
PLN 

1 Redicreo S.C.  
Piotr Chmiela , Piotr Majda , Mieszko Sylwestrzak  
ul. Zygmuntowska 12, 31-314 Kraków  
NIP - 675-14-85-662  

41.143,50 

2 AMADO IT Sp. z o.o. 
ul. Szczęśliwa 46/19, 80-176 Gdańsk 
NIP 9571115511  

41.386,72 

3 Balta sp. z o.o. sp. komandytowa 
ul. Słowackiego 37k, 80-257 Gdańsk 
NIP 5842741633 

38.657,67 

 
2. Na podstawie § 9 ust. 4 pkt. 1 zapytania ofertowego odrzucono ofertę: 
 
Redicreo S.C. Piotr Chmiela , Piotr Majda , Mieszko Sylwestrzak  
ul. Zygmuntowska 12, 31-314 Kraków  
 
Uzasadnienie: 
Zgodnie z § 2 ust. 1 zapytania ofertowego, oferta powinna zostać sporządzona według 
wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz 
specyfikacji dostawy – załącznik nr 2.  
Stosownie do treści § 1 ust. 4-5 zapytania ofertowego, w specyfikacji dostawy wskazano 
minimalne wymagane parametry sprzętu, zaś Wykonawca był zobowiązany wskazać w tabeli 
specyfikacji dostawy parametry oferowanego sprzętu. Wykonawca wskazał w specyfikacji 
dostawy oznaczenie sprzętu (producent, model), nie podał natomiast wymaganych 
parametrów. Specyfikacja dostawy stanowi treść oferty Wykonawcy i nie podlega 
uzupełnieniu. Zamawiający weryfikuje zgodność oferty z wymaganiami zapytania ofertowego 
na podstawie specyfikacji dostawy.  
Wykonawca wskazał parametry oferowanego sprzętu w załączniku o nazwie „oferta 
cenowa”, nie zawiera on jednak wszystkich danych wymaganych przez zamawiającego w 
specyfikacji dostawy. Wobec powyższego oferta jest niezgodna z treścią zapytania 
ofertowego.  
Zgodnie z § 9 ust. 4 pkt. 1 zapytania ofertowego oferta wykonawcy zostanie odrzucona w 
przypadku, gdy będzie niezgodna z treścią niniejszego zapytania ofertowego.  



3. Na podstawie § 9 ust. 4 pkt. 1 zapytania ofertowego odrzucono ofertę: 
 
Balta sp. z o.o. sp. komandytowa 
ul. Słowackiego 37k, 80-257 Gdańsk 
 
Uzasadnienie: 
W specyfikacji dostawy w poz. 1 „komputery przenośne”, Wykonawca wskazał, że oferuje 
procesor czterordzeniowy, jednocześnie wskazując, że oferowany model komputera to 
TravelMate P2 15.6/16GB/I3- 1115G4/SSD256G B/IRIS XE/W10P. Zgodnie z wyjaśnieniem  
Wykonawcy z dnia 28.04.2022r. wskazany w ofercie komputer przenośny posiada procesor 
dwurdzeniowy. W specyfikacji dostawy dla komputerów przenośnych Zamawiający wymagał 
zaoferowania procesora wielordzeniowego z minimalną liczbą 4 rdzeni.  
Wobec powyższego oferta jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego.  
Zgodnie z § 9 ust. 4 pkt. 1 zapytania ofertowego oferta wykonawcy zostanie odrzucona w 
przypadku, gdy będzie niezgodna z treścią niniejszego zapytania ofertowego.  
 
4. Dokonano wyboru oferty:  
 
AMADO IT Sp. z o.o. 
ul. Szczęśliwa 46/19, 80-176 Gdańsk 
za cenę: 41.386,71 zł  
 
Uzasadnienie: 
Pozostała jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu 


