Łódź, dnia

Nr sprawy

..

września2018 roku

z 2612018

Zamasviaiacyz
Regionalne Centrum PoliĘki Społecznej w Łodzi
ul. Snycerska 8

91-302Łódź

DO.262.18.2018

Wykonawcy biorqcy udzial

w

postępowaniu

INF'ORMACJA O WYBORZE OF'ERTY
Działając na podstawie art. 92 ustawy

z

dnia 29 sĘcznia 2004 roku Prawo zamówień publiczrych

(tj. Dz. U. z Ż0l7 roku poz. 1579) zvłanej dalej ',ustawą Pzp" informuję' Że
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
Zaklup i dostawę do siedziby Zamawiającego splzętu komputerowego
z opro gramowaniem

i oplzylządowaniem

Zamawiający na podstawie kryterium określonego w SIWZ:

1.

2.

Cena oferĘ brutto _ 60 vo

Termin dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i

oplzy lządowaniem do siedziby Zamaw iającego _ 20"h
3. okres gwarancji na zakupiony spnęt komputerowy _20 "ń
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ne

torium
i

ej

wybrał następującą ofertę:

E-

Tech Jacek Sójka ul. Nowa 29-3l, 90-030 Łódź, za kwotę 24 139,2l zł

brutto(słownie: dwadzieściacztery tysiqce sto trzydzieścidziewięć 2l/l00)

UZASADNIENIE WYBORU

l.Do

upłylvu terminu składania ofert

do godz.10:00 złoŻono 3 oferty

tj. do dnia 13

września 2018 roku

:

1) Prime Computres il. Kraszewskiego

15

A,

50- 229 Wrocław za

kwotę 17 180,64 zł

brutto (słownie: siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt złotych 641100)

2) Virtual

Technologies ul. Damrota 6130I ,40-022 Katowice , za kwotę 18307,32 zł

brutto (słownie: osiemnaście tysięcy trzysta siedem złoĘch32ll00)

3) E_ Tech Jacek Sójka ul. Nowa 29-3l, 90-030 Łódź, za kwotę 24l39,2I zł
brutto (słownie : dwadzie ściacńery tysiące sto trzy dzieści dziewię ć Żl

l|

00)

2. W postępowaniu odrzucono następujące oferty:

l)

ofertę nr

l

tj. Prime Computres il. Kraszewskiego 15 A, 50- 2Ż9 Wrocław na

podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 treśó oferty nie odpowiada treścispecyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z treściązałącznika nr 5 do SIWZ

tj. szczegółowy opis przedmiofu zamówienia mnitor powinien posiadaó min.
1

x DVI. Zaproponowany w ofercie monitor nie posiada DVI. Ponadto w

zaproponowanym laptopie nr I brak jest napędu opĘcznego.

Ż) ofertę

nr Ż tj. Virtual Technologies ul. Damrota 6130I , 40-02Ż Katowice

podstawie art. 89 ust 1 pkt' 2 treśćoferty nie odpowiada treścispecyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z treściązałącznika nr 5 do SIWZ

tj. szczegółowy opis przedmiofu Laptop powinien posiadać napęd optyczny

.

Zaproponowany Laptop nr I nie jest wyposłŻony w napęd optyczny. Ponadto
Wykonawca zaproponował plecak na laptop zamiast torby.
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3.Wybór najkorzystniej szej oferty
Nazwa
wykonawcy

Nr
oferty

Cena oferty
brutto

:

Kryterium:
Cena
oferty
brutto

(imię i nazwisko
Wykonawcy)

Kryterium:

Kryterium:

Termin

Okres
gwarancji

dostawy
sprzętu
komputerowe
go

wrazz

oprogramowa
niem i

na

Miejse:

Razem
liczba
punktó
w

zakupiony
sprzęt
komputer
owy

oprzyrządow
aniem do

siedziby

Zamawiające
po

E- Tech Jacek
3

Sójka ul' Nowa

29-37,90-030
Łódź

4) oferta nr 3

24I39,Żl zł

60,00 pkt

20,00 pkt

20,00 pkt
100 pkt

I

złożona przez E- Tech Jacek Sójka ul. Nowa 29-3I, 90-030 Łódż,

za kwotę 24I39,Żl zł brutto(słownie: dwadzieścia cztery Ęsiące sto trzydzieści
dziewięć 2lll00) spełnia warunki SIWZ i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień
publicznych. Zamavłiający młiększyłkwotę na realizację zamówienia do kwoĘ
oferty najkorzystniejszej. W ocenie dokonanej na podstawie kryterium określonego
w SIWZ oferta uzyskała 100 punktów.
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