Myślenice, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji
projektu pn.: „e-Myślenice – wdrożenie e-usług w Gminie Myślenice””

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 pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu pn.: „eMyślenice – wdrożenie e-usług w Gminie Myślenice””

Oferta najkorzystniejsza;
numer oferty:
firma (nazwa):

2
ITPUNKT Sp. z o.o., ul. Szyb Walenty 26A,
41 – 700 Ruda Śląska

cena brutto:
termin wykonania:
gwarancja i rękojmia:
termin płatności:

163.390,82 zł
do 1 września 2017 r.
60 miesięcy
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. Oferty złożyli kolejni poniżej wskazani Wykonawcy, a punktacja dla ofert w ramach kolejnych
kryteriów wskazanych i ocenianych na zasadach uwidocznionych w części XIII SIWZ,
przedstawia się następująco:

l.p.

Wykonawca/ofert nr

liczba
punktów w
kryterium
cena

liczba punktów
w kryterium
okres gwarancji

liczba
punktów w
kryterium
termin
wykonania
naprawy

1.

Oferta nr 1.
TRECOM Kraków Sp. z
o.o., ul. Czyżewska 10,
02 – 908 Warszawa
Oferta nr 2.
ITPUNKT Sp. z o.o., ul.
Szyb Walenty 26A, 41 –
700 Ruda Śląska,

39,04

0,00

0,00

39,04

60,00

20,00

20,00

100,00

2.

łączna
liczba
punktów

2. W postepowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty/nie zostali wykluczeni Wykonawcy.
3. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.
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