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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 
 

 
 Informujemy, że w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kamer 
cyfrowych, nr sprawy: BG/21/2018, została wybrana oferta firmy: 

 
ZADANIE 1 – dostawa kamery cyfrowej monochromatycznej o wysokiej rozdzielczości z wyposażeniem 

A1Pixel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 
ul. Krasińskiego 15/1,  
87-100 Toruń 
 
Uzasadnienie wyboru: 
Została złożona jedna oferta. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta jest zgodna 
z wymaganiami zamawiającego opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy 
Liczba punktów 

w kryterium: 
cena 

Liczba punktów 
w kryterium: 

termin 
wykonania 
zamówienia 

Łączna 
liczba 

punktów 

1. 

A1Pixel Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Spółka komandytowa 

ul. Krasińskiego 15/1,  
87-100 Toruń 

90,00 10,00 100,00 

 
ZADANIE 2 – dostawa kamery cyfrowej liniowej polaryzacyjnej światła widzialnego 
IMACO M.Kania Sp.K. 
ul. Nowoursynowska 145F/66,  
02-776 Warszawa 
 
Uzasadnienie wyboru: 
Została złożona jedna oferta. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta jest zgodna 
z wymaganiami zamawiającego opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy 
Liczba punktów 

w kryterium: 
cena 

Liczba punktów 
w kryterium: 

termin 
wykonania 
zamówienia 

Łączna 
liczba 

punktów 

1. 
IMACO M.Kania Sp.K. 

ul. Nowoursynowska 145F/66,  
02-776 Warszawa 

90,00 10,00 100,00 
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ZADANIE 3 – dostawa kamery cyfrowej monochromatycznej do obrazowania w ultrafiolecie 
SPECTROPOL Krzysztof Korytkowski 
ul. Trakt Lubelski 271G,  
04-667 Warszawa 
 
Uzasadnienie wyboru: 
Została złożona jedna oferta. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta jest zgodna 
z wymaganiami zamawiającego opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy 
Liczba punktów 

w kryterium: 
cena 

Liczba punktów 
w kryterium: 

termin 
wykonania 
zamówienia 

Łączna 
liczba 

punktów 

1. 
SPECTROPOL Krzysztof Korytkowski 

ul. Trakt Lubelski 271G,  
04-667 Warszawa 

90,00 10,00 100,00 

 
ZADANIE 4 – dostawa kamery cyfrowej monochromatycznej z interfejsem 10GigaE 
Postępowanie w zadaniu nr 4 zostało unieważnione, ponieważ cena oferty przewyższa kwotę, jaką 
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 
 
ZADANIE 5 – dostawa kamery cyfrowej monochromatycznej HDR LinLog 
A1Pixel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 
ul. Krasińskiego 15/1,  
87-100 Toruń 
 
Uzasadnienie wyboru: 
Została złożona jedna oferta. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta jest zgodna 
z wymaganiami zamawiającego opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy 
Liczba punktów 

w kryterium: 
cena 

Liczba punktów 
w kryterium: 

termin 
wykonania 
zamówienia 

Łączna 
liczba 

punktów 

1. 
A1Pixel Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Spółka komandytowa 
ul. Krasińskiego 15/1, 87-100 Toruń 

90,00 10,00 100,00 

 
ZADANIE 6 – dostawa kamery cyfrowej światła widzialnego 3CMOS RGB 

 
IMACO M.Kania Sp.K. 
ul. Nowoursynowska 145F/66,  
02-776 Warszawa 
 
Uzasadnienie wyboru: 
Została złożona jedna oferta. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta jest zgodna 
z wymaganiami zamawiającego opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy 
Liczba punktów 

w kryterium: 
cena 

Liczba punktów 
w kryterium: 

termin 
wykonania 
zamówienia 

Łączna 
liczba 

punktów 

1. 
IMACO M.Kania Sp.K. 

ul. Nowoursynowska 145F/66,  
02-776 Warszawa 

90,00 10,00 100,00 

 
ZADANIE 7 – dostawa zestawu kamer do obrazowania w podczerwieni krótkofalowej  z wyposażeniem 
Postępowanie w zadaniu nr 7 zostało unieważnione, ponieważ cena oferty przewyższa kwotę, jaką 
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 
 
ZADANIE 8 – dostawa zestawu kamer do obrazowania w podczerwieni krótkofalowej  z wyposażeniem 
Postępowanie w zadaniu nr 8 zostało unieważnione, ponieważ cena oferty przewyższa kwotę, jaką 
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 
 
ZADANIE 9 – dostawa zestawu kamer do obrazowania w podczerwieni krótkofalowej  z 
wyposażeniem 
Postępowanie w zadaniu nr 9 zostało unieważnione, ponieważ została złożona jedna oferta, która 
podlega odrzuceniu ze względu na niezgodność treści oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia. Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 
ZADANIE 10 – dostawa zestawu kamer cyfrowych matrycowej polaryzacyjnej światła widzialnego 
A1Pixel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 
ul. Krasińskiego 15/1,  
87-100 Toruń 
 
Uzasadnienie wyboru: 
Została złożona jedna oferta. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta jest zgodna 
z wymaganiami zamawiającego opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy 
Liczba punktów 

w kryterium: 
cena 

Liczba punktów 
w kryterium: 

termin 
wykonania 
zamówienia 

Łączna 
liczba 

punktów 

1. 

A1Pixel Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Spółka komandytowa 

ul. Krasińskiego 15/1,  
87-100 Toruń 

90,00 10,00 100,00 

 
ZADANIE 11 – dostawa kamery cyfrowej monochromatycznej o rozszerzonym zakresie spektralnym 
NIR. 
IMACO M.Kania Sp.K. 
ul. Nowoursynowska 145F/66,  
02-776 Warszawa 
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Uzasadnienie wyboru: 
Została złożona jedna oferta. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta jest zgodna 
z wymaganiami zamawiającego opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy 
Liczba punktów 

w kryterium: 
cena 

Liczba punktów 
w kryterium: 

termin 
wykonania 
zamówienia 

Łączna 
liczba 

punktów 

1. 
IMACO M.Kania Sp.K. 

ul. Nowoursynowska 145F/66,  
02-776 Warszawa 

90,00 10,00 100,00 

 
 
Podpisał: 
mgr inż. Wojciech Karsznia – Główny Specjalista ds. Planowania i Zamówień Publicznych 
 

 


