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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Tarnowski Organizator Komunalny działając 

jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o 

wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 200 000 euro na dostawę oprogramowania 

wraz z serwerem do obsługi odbioru odpadów komunalnych na potrzeby zarządzania 

systemem gospodarki komunalnej w 31 gminach będących partnerami porozumienia (nr 

postępowania: TOK – 271/8/2013) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w każdej 

z dwóch części ww. postępowania. Ocena ofert była dokonana zgodnie z wymaganiami 

SIWZ, wg przyjętego kryterium oceny ofert, jakim była cena.  

Oferty złożone w postępowaniu na poszczególne części oraz punktacja przyznana ofertom: 

NR 
OFERTY WYKONAWCA 

CZĘŚĆ 1 – 
punktacja w 

kryterium „cena” 

CZĘŚĆ 2 – punktacja 
w kryterium „cena” 

oferta nr 1 ULISSES Sp. z o.o., ul. Górnośląska 69a, 
62-800 Kalisz 

25,93 
 - 

oferta nr 2 ZETO S.A., ul. Urszulańska 25, 33-100 
Tarnów - 84,75 

 

oferta nr 3 
TOP 8000, w. Orzechowski, R. 
Kuczyński, R. Kajmowicz sp. j., ul. 
Bernardyńska 15, 33-100 Tarnów 

- 84,03 
 

oferta nr 4 Net Proces Sp. z o.o., ul. Asnyka 7/9, 80-
316 Gdańsk 

100,00 
 

77,97 
 

oferta nr 5 E-Studio Software sp. j., Al. Racławickie 
8, lok. 22, 20-037 Lublin 

11,20 
 - 

oferta nr 6 SAMAXON Sp. z o.o., ul. Stolarska 
10/7, 43-190 Mikołów - 100,00 

 

oferta nr 7 Solvena M.S. Sp. z o.o., ul. Robotnicza 
40, 53-608 Wrocław 

73,58 
 - 

 
 
W części 1 zamówienia – tj. dot. dostawy oprogramowania do obsługi odbioru odpadów 

komunalnych na potrzeby zarządzania systemem gospodarki komunalnej w 31 gminach 

będących partnerami porozumienia, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 4 

złożona przez Wykonawcę: Net Proces Sp. z o.o., ul. Asnyka 7/9, 80-316 Gdańsk. 
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UZASADNIENIE WYBORU 

Wykonawca: Net Proces Sp. z o.o. spełnia wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, jego oferta uzyskała największą ilość punktów w kryterium 

cena. 

 

W części 2 zamówienia – tj. dot. dostawy serwera wraz z oprogramowaniem, jako 

najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 6 złożona przez Wykonawcę: SAMAXON Sp. z 

o.o., ul. Stolarska 10/7, 43-190 Mikołów. 

 

UZASADNIENIE WYBORU 

Wykonawca: SAMAXON Sp. z o.o. spełnia wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, jego oferta uzyskała największą ilość punktów w kryterium 

cena. 

 

 

 


