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ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
DLA CZ^SCI 3
Dot) czy: posippovvania o udziclenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
przclargu nicograniczonego na zadanie pn. Zakup i dostawa sprz^tu komputerowego,
oprogramowania oraz sprz^tu fotograficznego do pracowni szkolnych w ramach
projektu pn. Twoja wiedza - Twoja przyszlosc III.
W zwi^zku z uchyleniem si? od zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego
przez wybranego Wykonavvc? w cz^sci 3 - Zakup i dostawa komputerow stacjonamych
z systemem operacyjnym. monitorow oraz komputerow przenosnych, Zamawiajacy dokonuje
wyboru najkorzystniejszej oferty sposrod pozostalych ofert.
Uzasadnienie prawne:
art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamowieri publicznycti
,.Jeze]i wykonawca, ktorego oferta zostaia wybrana, uchyla si? od zawaixia umowy
w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zamawiajacy moze wybrac ofert? najkorzystniejsza sposrod pozostalych
ofert bez przeprovvadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodz^ przeslanki
iiniewa/nienia post?po\vania. o ktorych mowa w art. 93 ust. 1
Cz^sc 3 - Zakup i dostawa komputerow stacjonarnych z systemem operacyjnym,
monitorow oraz komputerow przenosnych
W post?powaniu wybrano najkorzystniejsza ofert? zlozon^ przez;
Komputer 3000 sp. z o.o.
ul. Moniuszki 12
21-500 Biala Podlaska
Cena oferty brutto; 42 991,32 zl (slownie: czterdziesci dwa tysi^ce dziewi?cset
dziewi?cdziesi^t Jeden ztotych 32/100).
Uzasadnienie wyboru:
Wybrano ofert? przedstawiaj^c^ najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriow pozacenowych.
Informacja o Wykonawcach, ktorzy zlozyli oferty wraz z informacj^ o punktacji przyznanej
ofcrtom vv kazdym kryterium oceny ofert i t^cznej punktacji:
Nr
oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

8,

Komputer 3000
sp. Z 0 . 0 .
uf Moniuszki 12
21-500 Biala Podlaska

Cena oferty
(liczba
uzyskanych
punktow)

Termin
realizacji
(liczba
uzyskaiiych
punkt6w)

Gwarancja
jakosci
(liczba
uzyskanych
punkt6w)

Czas reakcji
serwtsu
(liczba
uzyskanycb
punktow)

42 991,32
(53,16)

1 dzien
(20,00)

48 m-cy
(10,00)

27 godz,
(10,00)

Sunia
punktow

93,16

12. MKM Market
Matgorzata
Modzeiewska
ui.Zdziarska 83Z/8
lok. 2
03-289 Warszawa
14. FHU Horyzont
Krzysrtof Lech
ul. 11 Listopada 21
38-300 Gorlice

55 754,28
(40,99)

1 dzieri
(20,00)

48 m-cy
(10,00)

27 godz,
(10,00)

80,99

38 088,00
(60,00)

i dzien
(20,00)

48 m-cy
(10,00)

24 godz.
(10,00)

100,00
Wykonawca
uchylitsi^
od zawarcia
umowy

Starosta Inowrodawski
r
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