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Nr sprawy : 35/2018

Zamawiaiacv:
Regionalne Centrum PoliĘki Społecznej w Łodzi
ul. Snycerska 8

91-302Łódź

DO.262.3L2018

Wykonawcy biorqcy udział w postępowaniu

INF'oRMACJA o WYBORZE OF'ERTY.
Działając na podstawie art. 92 ustawy

z

cześćI

dnia 29 sĘcznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 1579) złłanejdalej ,,ustawą Prp" informuję, że
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
Zakup i dostawę do siedziby Zzmawiającego sprzętu komputerow€go
z oprogramowaniem

i oplzy lządowaniem

Zamavłiający na podstawie kryterium określonego w SIWZ:

l. Cena oferĘ brutto _ 60
2.

o^

Termin dostawy sprzętu komputerowego wraz

oprogramowanlem

op rzy rządow an iem do s iedziby Zamaw iające go _ 20o^

3.

Okres gwarancji na zakupiony sprzęt komputerowy _20 "ń
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wybrał następującą ofertę:

E- Tech lacek Sójka ul. Nowa 29/3I,90-030 Łódź, za kwotę

7435,69 zł brutto (słownie:

siedem tysięcy czterysta trzydzieści pięc złotych 69/100)

UZASADNIENIE WYBORU

l.Do upływu terminu

składania ofert

tj. do

3

dnia

grudnia 2018 roku

do godz.10:00 złożono l ofertę:

E- Tech Jacek Sójka ul. Nowa 29/31,90-030 ŁódL za kwotę

7435,69 zł brutto (słownie:

siedem tysięcy czterysta trzydzieści pięc złotych 69/100)

Wybór

naj korzystniej szej oferty

Nazwa
wykonawcy

Cena oferty
brutto

2.

Nr

(imię i nazwisko

oferty

:

Kryterium:

Kryterium:

Kryterium:

Cena
oferty

Termin

Okres
gwarancji

brutto

Wykonawcy)

dostawy
sprzętu
komputerowe
go

na

Razem
liczba
punktó
w

Miejse:

zakupiony
sprzęt
komputer
owy

E- Tech Jacek
I

Sójka ul. Nowa

29-37,90-030
Łódź

oferta nr

3

7435,69 zl

złożona przez

60,00 pkt

20,00 pkt

20,00 pkt
100 pkt

E- Tech Jacek Sójka ul. Nowa 29-3I,

I

90-030 Łódź,

jest jedyną ofertą złoŻonąw postępowaniu. oferta spełnia warunki SIWZ i jest zgodna z

ustawą Prawo zamówień publicznychj.
określonego w SIWZ oferta uzyskała l00

W ocenie

dokonanej na podstawie kryterium

punktów.
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