Mirosławiec, dnia 18.12.2018r.
GIŚ.042.3.2018.JK. – 271.40.2018.AS.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2018r. poz. 1986), oraz na podstawie wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014 – 2020 zatwierdzonych przez Ministerstwo Rozwoju Zamawiający: Gmina i Miasto
Mirosławiec przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego
na dostawę sprzętu komputerowego w ilości 26 sztuk komputerów przenośnych z możliwością
odłączenia klawiatury lub obracania ekranu i korzystania z urządzenia w trybie tabletu wraz z
niezbędnym oprogramowaniem operacyjnym i biurowym realizowaną w ramach projektu grantowego:
„Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”.
Jako ofertę najkorzystniejszą wybrano: Ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę:
„CPU ZETO” Sp. z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 20, 58 – 500 Jelenia Góra.
Biorąc pod uwagę kryterium oceny ofert przedstawione w treści zapytania ofertowego wybrano ofertę ww.
Wykonawcy za cenę: 46.256,83 zł łącznie z podatkiem VAT i z 24 miesięcznym okresem gwarancji i
rękojmi.
Ponadto w niniejszym postępowaniu oferty złożyli n/w Wykonawcy:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy:

1.

„COM” Michał Karczewski, ul. Rembielińska
3/8, 03 – 343 Warszawa
„CPU ZETO” Sp. z o.o., ul. Powstańców
Wielkopolskich 20, 58 – 500 Jelenia Góra
„ALLTECH” Sp. J., Z. Pająk, A. Pająk, ul.
Spółdzielcza 33, 09 – 407 Płock

2.
3.

Łączna
liczba
punktów:

58,20 pkt

Liczba punktów w
kryterium:
Okres gwarancji i
rękojmi: 40%
37,00 pkt

60,00 pkt

37,00 pkt

97,00 pkt

55,14 pkt

40,00 pkt

95,14 pkt

Liczba punktów
w kryterium:
Cena: 60%

95,20 pkt

Zamawiający zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta ani też nie
został wykluczony żaden Wykonawca.
Dziękuję za udział w postępowaniu i zapraszam do udziału w następnych postępowaniach.
Z poważaniem
/-/ Burmistrz Mirosławca

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.miroslawiec.pl
w dniu: 18.12.2018r.

