Myślenice, dnia 11 sierpnia 2017 r.

Dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy pn.:
„Dostawa systemu e – urząd oraz sprzętu w ramach Projektu „e – Myślenice –
wdrożenie e – usług w Gminie Myślenice””, nr referencyjny SRG.272.5.2017
Zawiadomienie o wyniku postępowania – wybór oferty najkorzystniejszej.

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. – dalej jako ustawa pzp) Zamawiający informuje, że w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawy pn.: „Dostawa systemu e -urząd oraz sprzętu w ramach Projektu „eMyślenice – wdrożenie e-usług w Gminie Myślenice””, nr referencyjny SRG.272.5.2017, wybrana
została:

Oferta najkorzystniejsza;
numer oferty:
firma (nazwa):

1
Konsorcjum w składzie:
1) REKORD SI Spółka z o.o., ul. Kasprowicza 5, 43 – 300 Bielsko Biała,
2) REKORD Kraków Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Jasnogórska 9, 31 –
358 Kraków
cena brutto:
1.388.670,00 zł
termin wykonania:
nie dłużej niż do 31 grudnia 2017 r.
gwarancja i rękojmia: 60 miesięcy
termin płatności:
do 30 dni

Uzasadnienie:
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz przedłożył wymagane oświadczenia i
dokumenty. Oferta Wykonawcy według kryteriów oceny ofert, tj. najniższa cena, termin dostawy i
termin płatności, jest ofertą najkorzystniejszą, bowiem otrzymała ona najwyższą łączną ocenę – 100
pkt.

1. Wykonawca jako jedyny złożył ofertę, a punktacja dla oferty w ramach kolejnych kryteriów
wskazanych i ocenianych na zasadach uwidocznionych w pkt 25 IDW (część I SIWZ) przedstawia
się następująco:
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Łączna
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1.

Konsorcjum w składzie:
REKORD SI Spółka z o.o., ul.
Kasprowicza 5, 43 – 300
Bielsko Biała,
REKORD Kraków Systemy
Informatyczne Sp. z o.o., ul.
Jasnogórska 9, 31 – 358
Kraków

60,00

30,00

10,00

100,00

2. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.
Z poważaniem
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