Uczelnia Państwowa
im. Szymona Szymonowica
w Zamościu
(dawniej PWSZ w Zamościu)

Znak sprawy: AI 2610.01.2020.MF

Zamość, dn. 20.02.2020r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
ORAZ UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI 2 ZAMÓWIENIA
DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawę sprzętu komputerowego
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst
jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp – Uczelnia Państwowa im. Szymona
Szymonowica w Zamościu, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu oferty
złożonej przez:
 CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka sp. z o.o., ul. Wolność 8 lok.4, 26-600 Radom, oraz
 Fast Group Sp. z o.o. , Al. 3 Maja 12, 00-391 Warszawa.
Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie
z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwaną dalej: specyfikacją) przy wyborze
najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium: cena (60%), termin realizacji (20%),
okres gwarancji (20%).
W przedmiotowym postępowaniu złożono trzy oferty w ramach poszczególnych części.
Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert w ramach poszczególnych części

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres
Wykonawcy

Streszczenie
spełnienia
warunków
udziału w
postępowaniu
i oceny oferty

Cena brutto/
Liczba pkt
przyznanych
w kryterium: cena

Termin
realizacji/Liczba
pkt przyznanych
w kryterium:
termin realizacji

Okres
gwarancji/
Liczba pkt
przyznanych
w kryterium:
okres
gwarancji

3 dni/
20,00 pkt

48
miesięcy/
20,00 pkt

Część 1 zamówienia: Dostawa zestawów komputerowych

2.

IT Business Group
sp. z o.o.
ul. Rydlówka 42C/5
30-363 Kraków

Wykonawca
spełnia warunki
udziału
w postępowaniu,
oferta nie podlega
odrzuceniu

235 569,60 zł/
60,00 pkt

Łączna punktacja: 100,00 pkt.
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3.

CEZAR Cezary Machnio
i Piotr Gębka sp. z o.o.
ul. Wolność 8 lok.4
26-600 Radom

Oferta
odrzucona

285 636,75 zł/
nie dotyczy

3 dni/
nie dotyczy

48
miesięcy/
nie dotyczy

Łączna punktacja: nie dotyczy

Część 2 zamówienia: Dostawa zasilaczy awaryjnych UPS wraz z zewnętrzną nagrywarką Bluray

1.

Fast Group Sp. z o.o.
Al. 3 Maja 12, 00-391
Warszawa

Oferta
odrzucona

24 181,80zł/
nie dotyczy

14 dni/
nie dotyczy

48 miesięcy/
nie dotyczy

Łączna punktacja: nie dotyczy

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert
ustalono, iż oferta nr 2 złożona przez IT Business Group sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-363) przy
ul. Rydlówka 42C/5, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji i została oceniona
jako najkorzystniejsza, w ramach części 1 zamówienia, w oparciu o podane kryteria wyboru, uzyskując
100,00 pkt (tj. cena: 60 pkt.; termin realizacji: 20 pkt; okres gwarancji: 20 pkt).

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez:
1) CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka sp. z o.o., ul. Wolność 8 lok.4, 26-600 Radom, w ramach
części 1 zamówienia
Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, tj. treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie: Zamawiający na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania
specyfikacji, wymagał załączenia do oferty m.in. oświadczenia producenta potwierdzającego, że serwis
urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym
Partnerem Serwisowym Producenta, Deklarację zgodności CE oraz Certyfikat ISO 9001 dla producenta.
Wykonawca nie załączył do oferty ww. dokumentów, a w odpowiedzi na wezwanie wysłane przez
Zamawiającego w trybie art. 26 ust.3 ustawy Pzp, przedłożył m.in. własne oświadczenie dotyczące
gwarancji (Zamawiający wymagał oświadczenia producenta), kopię potwierdzoną za zgodność
z oryginałem deklaracji CE na typ D11S001 oraz D19M005, które nie potwierdzają posiadania
deklaracji CE na zaoferowane komputer typ A oraz tylko pierwszą stronę kopii certyfikatu ISO 9001 dla
producenta (stopka dokumentu wskazuje na 20 stron).
Zatem Wykonawca nie potwierdził, że oferowane produkty spełniają wszystkie wymagania określone
w opisie przedmiotu zamówienia.
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2) Fast Group Sp. z o.o. , Al. 3 Maja 12, 00-391 Warszawa, w ramach części 2 zamówienia
Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, tj. treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie: Zaoferowane przez Wykonawcę urządzenie
UPS ONLINE z możliwością zamontowania w szafie Rack – 2 szt.
nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego w pozycji: Zakres Napięcia Wejściowego,
Oprogramowanie, oraz
Zewnętrzna nagrywarka Bluray – 1 szt.
nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego w pozycji: Odczytywane formaty płyt BluRay
oraz Maksymalne prędkości odczytu/zapisu.
Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający unieważnił części 2 zamówienia na podstawie art. 93
ust.1 pkt 1 ustawy Pzp, tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
W ramach przedmiotowej części zamówieni złożona została jedna oferta, którą Zamawiający odrzucił
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp
Zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz faktem, iż Zamawiający przesyła niniejszą
informację przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, umowa w sprawie zamówienia
publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Informacja o dynamicznym systemie zakupów
Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów w niniejszym postępowaniu.
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