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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
 
Gmina Miejska Kraków, z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4, zwaną w dalszej 
treści „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Agnieszkę Nawrocką – Dyrektor Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących z siedzibą w Krakowie, ul. Tyniecka 
6, 30-319 działającego na podstawie Pełnomocnictwa Nr 258/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia  
14.09.2017 r.  
Osoba upoważniona do kontaktów: Roman Czort 
Telefon: 12 266 66 80 wew. 124 lub kom. 696 035 256 
 

Postępowanie na Zakup komputerowego sprzętu brajlowskiego w postaci: część 

1: monitory brajlowskie – 4 szt., część 2: Drukarka brajlowska – 1 szt. Postępowanie 

o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień 

o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 

4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Zakup 

komputerowego sprzętu brajlowskiego w postaci: część 1: monitory brajlowskie – 4 szt., 

część 2: Drukarka brajlowska – 1 szt. 

z terminem realizacji zamówienia do dnia: 14 dni od podpisania umowy.  

Poniższe oferty uznano za najkorzystniejsze. Najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca:  

W części I: Harpo sp. z o.o. ul. 27 Grudnia 7, 61-737 Poznań.  

W części II: Altix Sp. z o.o. ul. Modlińska 246C 03-152 Warszawa. 

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone – brak 

Wykonawcy, których oferty zostały wykluczone – brak 

 

Zamawiający zamierza wystąpić do organu prowadzącego placówkę oświatową 

o zaświadczenie, które pozwoli na zastosowanie stawki VAT 0%. Jednak w chwili obecnej, 

Zamawiający takiego zaświadczenia nie posiada i w związku z tym poproszono Wykonawców 

o przesłanie oferty zgodnie z formularzem ofertowym, zawierającej standardowa stawkę podatku 

VAT. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się ceną netto towarów. 

 

 

 



 
 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma)  

i adres wykonawcy 
Cena netto dla  

części 1 

Cena netto dla  

części 2 

1 Altix Sp. z o.o. ul. Modlińska 246C 

03-152 Warszawa 
26 222,22 zł 14 074,07 zł 

2 E.C.E. Konrad Łukaszewicz ul. 

Sienkiewicza 51D 05-825 Grodzisk Maz. 

35 185,20 zł oferta nie wpłynęła 

3 Harpo sp. z o.o. ul. 27 Grudnia 7, 

61-737 Poznań 
21 440,00 zł 15 165,74 zł 

 
Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferty ww. Wykonawców zostały uznane za 
najkorzystniejsze na podstawie kryteriów oceny ofert : cena 100%,  najniższa cena. Oferowana 
cena nie przekracza środków przeznaczonych na realizację zamówienia. 
 

Zamawiający zawiadamia iż, zgodnie z zapisami w zaproszeniu do składania ofert pkt:  
12)3 Wybrany wykonawca ma obowiązek skontaktować się z Zamawiającym w terminie 

3 dni od momentu powiadomienia go o wybraniu jego oferty w celu ustalenia terminu 

podpisania umowy. 

12)4 Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania 

zawiadomienia o wyborze ofert, nie później jednak niż przed upływem terminu związania 

ofertą. 

 

 

 
                                                                                   ..................................................................         
            
                                                                                    (podpis kierownika Zamawiającego lub 
                                                                                                 osoby przez niego upoważnionej) 

 


