ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych , w skrócie upzp.
Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.
INNOWACYJNA SZKOŁA-WYPOSAŻENIE W NOWOCZESNY SPRZĘT PRACOWNI CYFROWO-MULTIMEIALNEJ DLA
MŁODZIEŻY LICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ KATOLICKICH U ŚW. PANKRACEGO W JELENIEJ GÓRZE,
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 623513-N- 2019 z 18.11.2019 r
1- najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca:
Daniel Prus prowadzący działalność pn. PHU MO z siedzibą: 58-500 Jelenia Góra, ul. Wyczółkowskiego 1/5
Uzasadnienie
W oparciu o wstępne oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia z postępowania oraz dokumenty Zamawiający ocenia, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ). Złożona oferta jest zgodna z treścią SIWZ i w bilansie ustalonych kryteriów otrzymała
85,00 pkt i tym samym uznana została za ofertę najkorzystniejszą.
2- nazwa, siedziba i adres wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem
zawierającym punktację w kryterium oceny ofert : kryteria [1%= 1,00pkt] →
a) umowna cena (C)-60,00pkt; b) czas reakcji (R) wykonawcy na usunięcie wady/usterki poniżej ustalonego przez Zamawiającego
maksymalnego czasu tj. 48 godzin od zgłoszenia ( z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy tj. niedziel i świąt)- 25,00pkt;
c) Gwarancja jakości i rękojmia za wady/usterki (G) - za wydłużenie okresu trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady/usterki
z minimalnych 36 miesięcy do 48 miesięcy

Oferta nr 1 - 66,27 pkt
Maciej Kuźlik prowadzący działalność pn. Web-Profit z siedzibą: 41-940 Piekary Śląskie, ul. Spokojna 18
w tym:
a) umowna cena - 248 275,50zł (konsekwencja omyłki rachunkowej) → [ 232 440,00 zł : 248 275,50zł]*60 = 56,27pkt
b) czas reakcji 36 godz. → ( od 25 godz. włącznie do 36 godz. włącznie) = 10,00pkt
c) gwarancja 36miesięcy ( wymagana) = 0,00pkt
Oferta nr 2 - 85,00 pkt
Daniel Prus prowadzący działalność pn. PHU MO z siedzibą: 58-500 Jelenia Góra, ul. Wyczółkowskiego 1/5
w tym:
a) umowna cena - 232 440,00 zł ( najkorzystniejsza) = 60,00pkt
b) czas reakcji 12 godz. → (do 12 godz. włącznie )
= 25,00pkt
c) gwarancja 36miesięcy ( wymagana) = 0,00pkt

Jelenia Góra, 02 grudnia 2019 r.
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