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Nr sprawy: 112018

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

INFORMACJA

O

WYBORZE OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. IJ. z 2017 roku poz. |579) zwanej dalej ,,ustawąPzp" informuję, ze
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup i dostawę do
siedziby Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących
po siadany ch przez Zamaw iające go
Zamawiający na podstawie kryterium określonego w SIWZ:

-

1.

Cena oferty brutto

2.

Termin dostawy materiałów eksploataryjnych do siedziby Zamawiając€go

60"/0,,

wybrał następuj ącą ofertę

_ 40"^,

:

PRAXIS Łódź Pilecka i Pętlak Spółka lawna, ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź, za kwotę
3300,09 zł brutto (słownie: trzy tysiące trzysta złotych 09/100)

UZASADNIENIE WYBORU

1 .Do upływłlterminu
do godz.10 00 zŁoŻono 2 oferty

składania ofert

roku

:

1) PRAXIS ŁódźPllecka i Pętlak Spółka

kwotę

tj. do dnia 7 lutego 2018

Jawna, ul. Wólczańska 66, 90-5 16 Łodź, za

3300,09 złbrutto (słownie: trzy tysiące trzystazłotych 09/100) termin dostawy

materiałów

Fundusze
Europejskie

W

Program Regionatny

2)

PRYZMAT Łodz

Unia Europejska

Rzeczpospolita

Europejskie Fundusze

Polska

Strukturalne

i

lnwestycyjne

Sp. z o.o. ul. Piotrkowska297,93+-004 Łódź, za kwotę 3230,44 zł

brutto (słownie: trzy tysiące dwieŚcie trzydzieścizłotych 44l100) termin dostawy materiałów
do siedziby zamawiającego: nie wpisano

2.Wybór najkorzystniej szej oferty:
Nazwa wykonawcy
(imię i nazwisko
Wykonawcy)

Cena oferty
brutto

Kryterium:

Cena oferĘ
brutto

Kryterium

Razem

Miejsce

40,00 pkt

98,73 pkt

I

0 pkt

60,00 pkt

I

termin dostawy
materiałów
eksploatacyjnyc
h do siedziby
Zamawiającego

PRAXIS ŁódŹ
1

Pilecka i Pętlak
Spółka Jawna, ul.
Wólczańska 66,90-

3300,09 zł

58,73 pkt

3230,44 zł

60,00 pkt

516Łódż

PRYZMAT Łódz
Ż

Sp. z o.o. ul.

Piotrkowska2ST,
93+-004 Łódż,

Z

powyższego rankingu wynika, iŻ najkorzystniejsza oferta została złoŻona przęz.
oferta spełnia warunki SIWZ i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych. Cena
oferty mieścisię W kwocie jaką Zamawiający moŻe przęZnaczyc na sfinansowanie
zamÓwienia. W ocenie dokonanej na podstawie kryterium określonego w SIWZ oferta
uzy skała 9 8,7 3 punktów.
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