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12/2020/Z      Kraków, dnia 21 stycznia 2021r. 
 

Sano – Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej –  
Międzynarodowa Fundacja Badawcza  
ul. Nawojki 11,  
30-072 Kraków 
 
Adresaci: 
1. CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. ul. Wolność 8 lok. 4 26-600 

Radom 
2. ALO.com.pl Sp. z o.o. ul. Solna 1 30-527 Kraków 
3. ABARTA Sp. z o.o. ul. Nowowiejska 11 30-052 Kraków 
4. Redicreo s.c. ul. Mogilska 97 31-545 Kraków 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843, z późn. zm.), którego przedmiotem jest 
dostawa sprzętu komputerowego. 
 

ZAWIADOMIENIE 
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania 

 
Szanowni Państwo, 

W związku z zakończeniem oceny ofert w postępowaniu prowadzonym na 
opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający 
dokonał następujących rozstrzygnięć: 
 
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3 tj. ABARTA Sp. z o.o. ul. Nowowiejska 
11 30-052 Kraków, za cenę brutto w kwocie 294706,80zł., z uwagi na złożenie 
najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego 
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o ustalone kryteria 
wyboru ofert tj.  
a) „Łączna cena oferty brutto – 60%" uzyskując w tym kryterium 60,00 pkt., 
b) „Wydajność procesora – 30%" uzyskując w tym kryterium 30,00 pkt., 
c) „Waga komputera przenośnego – 10%" uzyskując w tym kryterium 10,00 pkt., 
co daje w sumie wynik we wszystkich kryteriach łącznie – 100,00 pkt. 

 
Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli ofertę: 
CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. ul. Wolność 8 lok. 4 26-600. 
Wykonawca otrzymał ocenę w kryteriach: 
a) „Łączna cena oferty brutto – 60%" uzyskując w tym kryterium 56,84 pkt., 
b) „Wydajność procesora – 30%" uzyskując w tym kryterium 30,00 pkt., 
c) „Waga komputera przenośnego – 10%" uzyskując w tym kryterium 10,00 pkt., 
co daje w sumie wynik we wszystkich kryteriach łącznie – 96,84 pkt. 
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ALO.com.pl Sp. z o.o., ul. Solna 1 30-527 Kraków. Wykonawca otrzymał ocenę 

w kryteriach: 
a) „Łączna cena oferty brutto – 60%" uzyskując w tym kryterium 55,94 pkt., 
b) „Wydajność procesora – 30%" uzyskując w tym kryterium 30,00 pkt., 
c) „Waga komputera przenośnego – 10%" uzyskując w tym kryterium 10,00 pkt., 
co daje w sumie wynik we wszystkich kryteriach łącznie – 95,94 pkt. 
 
Redicreo s.c., ul. Mogilska 97 31-545 Kraków. Wykonawca otrzymał ocenę 
w kryteriach: 
a) „Łączna cena oferty brutto – 60%" uzyskując w tym kryterium 55,59 pkt., 
b) „Wydajność procesora – 30%" uzyskując w tym kryterium 30,00 pkt., 
c) „Waga komputera przenośnego – 10%" uzyskując w tym kryterium 10,00 pkt., 
co daje w sumie wynik we wszystkich kryteriach łącznie – 95,59 pkt. 
 

Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale 
VI ustawy, tj. art. 179 – 198g ustawy PZP. 

 
Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma e-

mailem na adres: m.wieckiewicz@sano.science  
 
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu 

dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania pisma przesłanego pocztą 
elektroniczną. 

 
Z poważaniem, 

Maja Więckiewicz 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Adresaci; 
2. Strona internetowa Sano; 
3. a/a. 
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