
   
 
 

 

INFORMACJA 

Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu, zwany dalej Zamawiającym, informuje o wyborze 

najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego 

o wartości poniżej 130.000 złotych na zasadach określonych Zarządzeniem Dyrektora 

Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu Nr 1/2021 z 07 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminu 

udzielania zamówień publicznych o wartości zamówień nie przekraczających kwoty wskazanej 

w art. 2 ust.1 pkt. 1 Ustawy – prawo zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji 

przetargowej w Okręgowym Urzędzie Miar w Poznaniu, którego przedmiotem jest : 

Dostawa sprzętu komputerowego w następujących częściach: 

Część I – Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC L2752DW lub równoważne – 4 sztuki. 

Część II – Drukarki etykiet ZEBRA ZD420 lub równoważne – 10 sztuk. 

Część III – Laserowy czytnik kodów kreskowych z podstawką HD29A – 10 sztuk. 

Do Zamawiającego  w terminie  składania ofert  określonym w  zaproszeniu  do składania 

ofert wpłynęło 6  ofert.  

Komisja działając na podstawie ww. zarządzenia dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty 

na:   

Część I złożonej przez EWAM SYSTEM Mariusz Rychlik, ul. Złotowska 66, Poznań 60-189, 

która  uzyskała najwięcej punktów ze wszystkich podlegających ocenie ofert 100 pkt. 

Wykaz, prównanie i ocena ofert złozonych na I część zamówienia 

Nr 

oferty 
Nazwa wykonawcy 

Kryteria oceny ofert - cena 

Streszczenie spełnienia 

warunków udziału w 

postępowaniu 

 

punkty 

 

CZĘŚĆ I 

3 
Prime Computers Dariusz 

Leszczyński, 
Wykonawca spełnia 

warunki udziału    w 

 



2 
 

ul. Kraszewskiego 15A, 

Wrocław 50-229 

postępowaniu.  

Oferta nie podlega 

odrzuceniu. 

 

                 84,87  

6 

EWAM SYSTEM Mariusz 

Rychlik,  

ul. Złotowska 66, Poznań 60-

189 

Wykonawca spełnia 

warunki udziału    w 

postępowaniu.  

Oferta nie podlega 

odrzuceniu. 

           

                  100 

 

Część  II zamówienia – Zamawiający unieważna tą część zamówienia w związku z tym, 

zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia na część II nie 

leży w interesie publicznym – czego nie można było przewidzieć wcześniej (tj. w momencie 

wszczęcia postępowania). 

Wykaz, porównanie i ocena ofert złożonych na część II zamówienia:  

Nr 

oferty 
Nazwa wykonawcy 

Kryteria oceny ofert - cena 

Streszczenie spełnienia 

warunków udziału w 

postępowaniu 

 

punkty 

 

                                                                             CZĘŚĆ II 

1 

Grupa Sterion Sp. z o.o., Wał 

Miedzieszyński 388, 

Warszawa 03-994 

Wykonawca spełnia 

warunki udziału    w 

postępowaniu.  

Oferta nie podlega 

odrzuceniu. 

        

                  85,16 

2 

GRUPO LOGISCENTER S.L., 

Calle Fuerteventura 4, 

Madrid 28-703 

Wykonawca spełnia 

warunki udziału    w 

postępowaniu.  

Oferta nie podlega 

odrzuceniu. 

     

                  94,64 

3 

Prime Computers Dariusz 

Leszczyński, 

ul. Kraszewskiego 15A, 

Wrocław 50-229  

Wykonawca spełnia 

warunki udziału    w 

postępowaniu.  

Oferta nie podlega 

odrzuceniu. 

    

                    100 

4 

KC Consulting  

Jerzy Wawryszczuk, 

ul. Piątkowska 116b/1, 

Wykonawca spełnia 

warunki udziału    w 

postępowaniu.  

Oferta nie podlega 

 

                  95,48 



3 
 

Poznań 60-649 odrzuceniu. 

5 

Andrzej Lenkowski Weaver 

Software,  

ul. Działyńskich 22, Środa 

Wielkopolska 63-000 

Wykonawca spełnia 

warunki udziału    w 

postępowaniu.  

Oferta nie podlega 

odrzuceniu. 

 

                 90,79 

6 

EWAM SYSTEM Mariusz 

Rychlik,  

ul. Złotowska 66, Poznań 60-

189 

Wykonawca spełnia 

warunki udziału    w 

postępowaniu.  

Oferta nie podlega 

odrzuceniu. 

    

                 75,66 

 

Część  III zamówienia – Zamawiający unieważna tą część zamówienia w związku z tym, 

zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia na część III nie 

leży w interesie publicznym – czego nie można było przewidzieć wcześniej (tj. w momencie 

wszczęcia postępowania). 

Wykaz, porównanie i ocena ofert złożonych na część III zamówienia:  
 

Nr 
oferty 

Nazwa wykonawcy 

Kryteria oceny ofert - cena 
Streszczenie spełnienia 
warunków udziału w 
postępowaniu 

 
punkty 
 

                                                                             CZĘŚĆ III 

    2 
GRUPO LOGISCENTER S.L., 
Calle Fuerteventura 4, 
Madrid 28-703 

Wykonawca spełnia 
warunki udziału    w 
postępowaniu.  
Oferta nie podlega 
odrzuceniu. 

                 91,50 

    3 

Prime Computers Dariusz 
Leszczyński, 
ul. Kraszewskiego 15A, 
Wrocław 50-229  

Wykonawca spełnia 
warunki udziału    w 
postępowaniu.  
Oferta nie podlega 
odrzuceniu. 

                 69,38 

    5 

Andrzej Lenkowski Weaver 
Software,  
ul. Działyńskich 22, Środa 
Wielkopolska 63-000 

Wykonawca spełnia 
warunki udziału    w 
postępowaniu.  
Oferta nie podlega 
odrzuceniu. 

                  100 

    6 

EWAM SYSTEM Mariusz 
Rychlik,  
ul. Złotowska 66, Poznań 
60-189 

Wykonawca spełnia 
warunki udziału    w 
postępowaniu.  
Oferta nie podlega 
odrzuceniu. 

                 77,98 

 
 
 
Dziękuję za udział w postępowaniu. 
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