
 
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU 

Biuro Administracyjno-Gospodarcze 

 ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa, tel. (22) 581-88-03, fax. (22) 581-88-14 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA  

- Części I, II oraz III- 

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ  

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  

ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa  

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

(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – dalej zwaną Pzp zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Dostawa skanerów dla IPN” BAG-66/20 jako najkorzystniejsza w zakresie 

Części I, II oraz III została wybrana oferta, złożona przez firmę: 

Digital-Center Sp. z o.o.  

ul. Krzemowa 1 

62-002 Suchy Las 

 

Oferta uzyskała największą liczbę punktów. Kryterium oceny ofert stanowiły: 

Część I -  „cena brutto” (waga kryterium - 60%), „gwarancja i rękojmia” (waga kryterium - 20%), 

„obszar skanowania – długość skanowanego dokumentu” (waga kryterium - 10%),  

oraz „grubość skanowanego obiektu” (waga kryterium - 10%). 

Część II -   „cena brutto” (waga kryterium - 60%) oraz „gwarancja i rękojmia” (waga kryterium - 40%).   

Część III - „cena brutto” (waga kryterium - 50%), „obszar skanowania” (waga kryterium – 10%), 

 „tryb skanowania (wewnętrzny)” (waga kryterium - 5%), „tryb zapisu plików (zewnętrzny)” 

(waga kryterium - 5%), „rozdzielczości skanowania” (waga kryterium - 10%),  

„tryb skanowania bez docisku szyby” (waga kryterium - 5%) oraz „prędkość skanowania” 

(waga kryterium - 5%) . 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że ww. oferta była jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  



 
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU 

Biuro Administracyjno-Gospodarcze 

 ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa, tel. (22) 581-88-03, fax. (22) 581-88-14 

Ad. Część I  

 

 

Numer 

oferty 

 

 

Nazwa i adres 

Wykonawcy 

 

 

 

Liczba 

uzyskanych 

punktów w 

kryterium: 

” cena brutto” 

 

Liczba 

uzyskanych 

punktów 

 w kryterium: 

“okres gwarancji i 

rękojmi” 

 

Liczba uzyskanych 

punktów w 

kryterium:  “obszar 

skanowania – długość 

skanowanego 

dokumentu” 

 

Liczba uzyskanych 

punktów w kryterium:   

“Grubość skanowanego 

obiektu” 

 

 

Suma 

punktów 

 

1 
Digital-Center Sp. z o.o. 

 ul. Krzemowa 1, 62-002 Suchy Las 
60,00 20,00 10,00 10,00 

 

100,00 

Ad. Część II  

 

Numer 

oferty 

 

Nazwa i adres 

Wykonawcy 

 

Liczba uzyskanych 

punktów w 

kryterium: 

”cena brutto” 

 

Liczba uzyskanych punktów 

 w kryterium: “okres 

gwarancji i rękojmi” 

 

Suma 

punktów 

 

1 
Digital-Center Sp. z o.o. 

 ul. Krzemowa 1,62-002 Suchy Las 
60,00 40,00 100,00 

Ad. Część III  

Numer 

oferty 

Nazwa i adres 

Wykonawcy          

Liczba 

uzyskanych 

punktów w 

kryterium: 

”cena 

brutto” 

Liczba 

uzyskanych 

punktów 

 w kryterium:   

“obszar 

skanowania” 
 

Liczba 

uzyskanych 

punktów 

 w kryterium:  

“tryb 

skanowania 

(wewnętrzny)” 

Liczba 

uzyskanych 

punktów 

 w kryterium:  

“tryb zapisu 

plików 

(zewnętrzny)” 

Liczba 

uzyskanych 

punktów 

 w kryterium:  

“rozdzielczości 

skanowania” 
 

Liczba 

uzyskanych 

punktów 

 w kryterium:  

“tryb 

skanowania bez 

docisku szyby” 
 

Liczba 

uzyskanych 

punktów 

 w kryterium:  

“prędkość 

skanowania” 
 

 

 

 

Suma 

punktów 

 

1 
Digital-Center Sp. z o.o. 

 ul. Krzemowa 1,  

62-002 Suchy Las 

50,00 10,00 5,00 5,00 10,00 10,00 10,00 100,00 

 


