Znak sprawy: AI 261-03/MF/15

Zamość, dn. 12.05.2015r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawę wyposażenia pomieszczeń laboratoryjnych.

Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232), zwanej dalej
ustawą Pzp – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu ,
informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach:
Części 1 zamówienia: Dostawa wózka podnośnikowego;
Części 2 zamówienia: Dostawa komputerów stacjonarnych oraz urządzenia wielofunkcyjnego.
W przedmiotowym postępowaniu złożono dwie oferty w ramach poszczególnych części.
Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia (zwaną dalej: „ specyfikacją” lub „siwz”) przy wyborze
najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium: cena (90%) i termin realizacji (10%).
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/ Liczba
pkt
przyznanych
w kryterium:
cena

Termin
realizacji/Liczba pkt
przyznanych
w kryterium: termin
realizacji

Łączna
punktacja

Część 1 zamówienia: Dostawa wózka podnośnikowego
Linde Material Handling
Wykonawca spełnia
Polska spółka
warunki udziału
z ograniczoną
146 590,00
1.
w postępowaniu,
77 dni/10 pkt.
odpowiedzialnością
PLN/90 pkt.
oferta nie podlega
ul. Płochocińska nr 59,
odrzuceniu
03-044 Warszawa
Część 2 zamówienia: Dostawa komputerów stacjonarnych oraz urządzenia wielofunkcyjnego

2.

„Woltex” Wolicki L.,
Sienkiewicz M.
spółka jawna
ul. Kiepury nr 8 lok. 21,
22-400 Zamość

Wykonawca spełnia
warunki udziału
w postępowaniu,
oferta nie podlega
odrzuceniu

43 050,00
PLN/90 pkt.

14 dni/10 pkt.

100 pkt.

100 pkt.
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Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert
ustalono, iż oferta:
Część 1 zamówienia: dostawa wózka podnośnikowego;
 nr 1 złożona przez Linde Material Handling Polska sp. z o.o., ul. Płochocińska nr 59, 03-044
Warszawa, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz specyfikacji
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, uzyskując 100,00
pkt. (cena: 90 pkt., termin realizacji: 10 pkt.).
Zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) oraz art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a) ustawy Pzp Zamawiający może
zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5-dniowego terminu od dnia
przekazania niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty.
Część 2 zamówienia: dostawa komputerów stacjonarnych oraz urządzenia wielofunkcyjnego
 nr 2 złożona przez „Woltex” Wolicki L., Sienkiewicz M. sp. j., ul. Kiepury nr 8 lok. 21, 22-400
Zamość, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz specyfikacji i została
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, uzyskując 100,00 pkt. (cena:
90 pkt., termin realizacji: 10 pkt.).
Zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) oraz art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a) ustawy Pzp Zamawiający może
zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5-dniowego terminu od dnia
przekazania niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty.
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