
 

Toruń, dnia 14 lipca 2021 r. 

Zamawiający: 
Gmina Miasta Toruń  
ul. Wały gen. Sikorskiego 8  
87-100 Toruń  
NIP: 879-000-10-14 
Zespół Szkół Technicznych 
ul. Legionów 19/25 
87-100 Toruń 
(nazwa i adres Zamawiającego)  
 
 
ZST/TL/03/2021      
BZP: 2021/BZP 000704436/01 
(nr ref. postępowania) 

Strona internetowa prowadzonego postępowania: www.zst.torun.pl 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie w 

trybie podstawowym na: „Dostawę   sprzętu   komputerowego   i   elektronicznego dla  

potrzeb  realizacji    projektu    „Technik     logistyk    poszerza   wiedzę   i   umiejętności we  

współpracy  z  Katedrą Logistyki UMK" współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  ze  

środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza  

Edukacja  Rozwój  2014-2020,  Oś  Priorytetowa  II  „Efektywne polityki publiczne  dla  rynku  

pracy,  gospodarki  i  edukacji”,  Działanie  2.15   „Kształcenie   i   szkolenie   zawodowe   

dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki” (nr POWR.02.15.00-00-2011/18)” 
(nazwa zamówienia) 

Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający informuje równocześnie 

wszystkich Wykonawców o:  

I. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: 
Wyboru  najkorzystniejszej  oferty  dokonano  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert 
określonych w rozdziale XIV  SWZ. 
W części 2: 
Wybrana została oferta nr 1 złożona przez:  
NEW TECHNOLOGY Sp. z o.o.  
                     (nazwa albo imię i nazwisko) 

ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz  

(siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy) 

z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 10 057,25 zł brutto. 



Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert (cena - 60%/termin dostawy - 40%) oraz łączną punktację: 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 
Oferta Wykonawcy NEW TECHNOLOGY Sp. z o.o. spełnia wszystkie warunki wymagane przez 
Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale XIV SWZ oraz gwarantuje dostawę wg 
wymaganego opisu przedmiotu zamówienia na najkorzystniejszych warunkach w ramach 
posiadanych środków finansowych. 
 
W części 3: 
Wybrana została oferta nr 2 złożona przez:  
NEW TECHNOLOGY Sp. z o.o.  
                     (nazwa albo imię i nazwisko) 

ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz  

(siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy) 

z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 4 671,54 zł brutto. 
Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert (cena - 60%/termin dostawy - 40%) oraz łączną punktację: 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 
Oferta Wykonawcy NEW TECHNOLOGY Sp. z o.o. spełnia wszystkie warunki wymagane przez 
Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale XIV SWZ oraz gwarantuje dostawę wg 
wymaganego opisu przedmiotu zamówienia na najkorzystniejszych warunkach w ramach 
posiadanych środków finansowych. 
 
W części 4: 
Wybrana została oferta nr 1 złożona przez:  
NEW TECHNOLOGY Sp. z o.o.  
                     (nazwa albo imię i nazwisko) 

ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz  

(siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy) 

z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 1 198,02 zł brutto. 
Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert (cena - 60%/termin dostawy - 40%) oraz łączną punktację: 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres wykonawcy 
Cena oferty 
[zł brutto] 

Liczba 
punktów w 
kryterium 

Cena 

Kryterium 
termin 

dostawy 

Liczba 
punktów w 
kryterium 

termin 
dostawy 

Łączna 
punktacja 

1. NEW TECHNOLOGY Sp. z o.o. 
ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz 

10 057,25 zł 100 do 5 dni 100 100 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres wykonawcy 
Cena oferty 
[zł brutto] 

Liczba 
punktów w 
kryterium 

Cena 

Kryterium 
termin 

dostawy 

Liczba 
punktów w 
kryterium 

termin 
dostawy 

Łączna 
punktacja 

1. F.H.U CONTRAKT Adam Goik 
ul. Karpacka 11, 40-216 Katowice 

7 224,70 zł 64,66 do 5 dni 100 78,80 

2. NEW TECHNOLOGY Sp. z o.o. 
ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz 

4 671,54 zł 100 do 5 dni 100 100 



Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 
Oferta Wykonawcy NEW TECHNOLOGY Sp. z o.o. spełnia wszystkie warunki wymagane przez 
Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale XIV SWZ oraz gwarantuje dostawę wg 
wymaganego opisu przedmiotu zamówienia. 
 
W części 5: 
Wybrana została oferta nr 1 złożona przez:  
NEW TECHNOLOGY Sp. z o.o.  
                     (nazwa albo imię i nazwisko) 

ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz  

(siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy) 

z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 1 057,80 zł brutto. 
Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert (cena - 60%/termin dostawy - 40%) oraz łączną punktację: 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 
Oferta Wykonawcy NEW TECHNOLOGY Sp. z o.o. spełnia wszystkie warunki wymagane przez 
Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale XIV SWZ oraz gwarantuje dostawę wg 
wymaganego opisu przedmiotu zamówienia. 
 
W części 6: 
Wybrana została oferta nr 1 złożona przez:  
NEW TECHNOLOGY Sp. z o.o.  
                     (nazwa albo imię i nazwisko) 

ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz  

(siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy) 

z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 864,00 zł brutto. 
Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert (cena - 60%/termin dostawy - 40%) oraz łączną punktację: 
 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres wykonawcy 
Cena oferty 
[zł brutto] 

Liczba 
punktów w 
kryterium 

Cena 

Kryterium 
termin 

dostawy 

Liczba 
punktów w 
kryterium 

termin 
dostawy 

Łączna 
punktacja 

1. NEW TECHNOLOGY Sp. z o.o. 
ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz 

1 198,02 zł 100 do 5 dni 100 100 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres wykonawcy 
Cena oferty 
[zł brutto] 

Liczba 
punktów w 
kryterium 

Cena 

Kryterium 
termin 

dostawy 

Liczba 
punktów w 
kryterium 

termin 
dostawy 

Łączna 
punktacja 

1. NEW TECHNOLOGY Sp. z o.o. 
ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz 

1 057,80 zł 100 do 5 dni 100 100 

2. WARDEN.LTD Sp. z o.o. Sp. j. 
ul. Marysińska 6, 04-617 Warszawa 

1 150,05 zł 91,98 do 5 dni 100 95,19 



Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 
Oferta Wykonawcy NEW TECHNOLOGY Sp. z o.o. spełnia wszystkie warunki wymagane przez 
Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale XIV SWZ oraz gwarantuje dostawę wg 
wymaganego opisu przedmiotu zamówienia na najkorzystniejszych warunkach w ramach 
posiadanych środków finansowych. 
 
W części 7: 
Wybrana została oferta nr 1 złożona przez:  
NEW TECHNOLOGY Sp. z o.o.  
                     (nazwa albo imię i nazwisko) 

ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz  

(siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy) 

z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 1 968,00 zł brutto (po 
przeprowadzonych negocjacjach i złożonej ofercie dodatkowej). 
Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert (cena - 60%/termin dostawy - 40%) oraz łączną punktację: 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 
Oferta Wykonawcy NEW TECHNOLOGY Sp. z o.o. spełnia wszystkie warunki wymagane przez 
Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale XIV SWZ oraz gwarantuje dostawę wg 
wymaganego opisu przedmiotu zamówienia. 
 
W części 8: 
Wybrana została oferta nr 2 złożona przez:  
WARDEN.LTD Sp. z o.o. Sp. j.  
                     (nazwa albo imię i nazwisko) 

ul. Marysińska 6, 04-617 Warszawa 
(siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy) 

z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 452,03 zł brutto. 
Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert (cena - 60%/termin dostawy - 40%) oraz łączną punktację: 
 
 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres wykonawcy 
Cena oferty 
[zł brutto] 

Liczba 
punktów w 
kryterium 

Cena 

Kryterium 
termin 

dostawy 

Liczba 
punktów w 
kryterium 

termin 
dostawy 

Łączna 
punktacja 

1. NEW TECHNOLOGY Sp. z o.o. 
ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz 

864,00 zł 100 do 5 dni 100 100 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres wykonawcy 
Cena oferty 
[zł brutto] 

Liczba 
punktów w 
kryterium 

Cena 

Kryterium 
termin 

dostawy 

Liczba 
punktów w 
kryterium 

termin 
dostawy 

Łączna 
punktacja 

1. NEW TECHNOLOGY Sp. z o.o. 
ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz 

1 968,00 zł 100 do 5 dni 100 100 



Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 
Oferta Wykonawcy WARDEN.LTD Sp. z o.o. Sp. j.  spełnia wszystkie warunki wymagane 
przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale XIV SWZ oraz gwarantuje dostawę wg 
wymaganego opisu przedmiotu zamówienia na najkorzystniejszych warunkach w ramach 
posiadanych środków finansowych. 
 
W części 9: 
Wybrana została oferta nr 3 złożona przez:  
NEW TECHNOLOGY Sp. z o.o.  
                     (nazwa albo imię i nazwisko) 

ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz  

 (siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy) 

z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 19 470,00 zł brutto. 
Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert (cena - 60%/termin dostawy - 40%) oraz łączną punktację: 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 
Oferta Wykonawcy NEW TECHNOLOGY Sp. z o.o.   spełnia wszystkie warunki wymagane 
przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale XIV SWZ oraz gwarantuje dostawę wg 
wymaganego opisu przedmiotu zamówienia na najkorzystniejszych warunkach w ramach 
posiadanych środków finansowych. 
 
 
 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres wykonawcy 
Cena oferty 
[zł brutto] 

Liczba 
punktów w 
kryterium 

Cena 

Kryterium 
termin 

dostawy 

Liczba 
punktów w 
kryterium 

termin 
dostawy 

Łączna 
punktacja 

1. NEW TECHNOLOGY Sp. z o.o. 
ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz 

516,60 zł 87,50 do 5 dni 100 92,50 

2. WARDEN.LTD Sp. z o.o. Sp. j. 
ul. Marysińska 6, 04-617 Warszawa 

452,03 zł 100 do 5 dni 100 100 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres wykonawcy 
Cena oferty 
[zł brutto] 

Liczba 
punktów w 
kryterium 

Cena 

Kryterium 
termin 

dostawy 

Liczba 
punktów w 
kryterium 

termin 
dostawy 

Łączna 
punktacja 

1. Copybox Sp. z o.o. 
ul. Sienkiewicza 14, 87-100 Toruń 

20 400,00 zł 95,44 do 5 dni 100 97,26 

2. 
KSERKOM Tomasz Zmarzły 
ul. Romanowicza 32, 33-100 
Tarnów 

19 500,00 zł 99,85 do 5 dni 100 99,91 

3. NEW TECHNOLOGY Sp. z o.o. 
ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz 

19 470,00 zł 100 do 5 dni 100 100 

4. WARDEN.LTD Sp. z o.o. Sp. j. 
ul. Marysińska 6, 04-617 Warszawa 

22 208,00 zł 87,67 do 5 dni 100 92,60 



W części 10: 
Wybrana została oferta nr 1 złożona przez:  
Copybox Sp. z o.o.  
                     (nazwa albo imię i nazwisko) 

ul. Sienkiewicza 14, 87-100 Toruń 
(siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy) 

z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 1 968,00 zł brutto (po 
przeprowadzonych negocjacjach i złożonej ofercie dodatkowej). 
Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert (cena - 60%/termin dostawy - 40%) oraz łączną punktację: 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 
Oferta Wykonawcy Copybox Sp. z o.o. spełnia wszystkie warunki wymagane przez 
Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale XIV SWZ oraz gwarantuje dostawę wg 
wymaganego opisu przedmiotu zamówienia. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują 

Wykonawcom  oraz  innym podmiotom wskazanym w art. 505 PZP, środki ochrony prawnej 

w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX PZP. 

 

……………………………………………………….. 
           (podpis kierownika Zamawiającego) 

 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres wykonawcy 
Cena oferty 
[zł brutto] 

Liczba 
punktów w 
kryterium 

Cena 

Kryterium 
termin 

dostawy 

Liczba 
punktów w 
kryterium 

termin 
dostawy 

Łączna 
punktacja 

1. Copybox Sp. z o.o. 
ul. Sienkiewicza 14, 87-100 Toruń 

18 327,00 zł 100 do 5 dni 100 100 
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