Radzymin, dnia 16 listopada 2010 r.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy: PN-9-POIG/2010, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest :
DOATAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM
Zamawiający : GMINA RADZYMIN, Pl. Tadeusza Kościuszki 2 05-250 Radzymin,
tel.: (022) 781 98 95, faks : (022) 786 51 95,
informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wybrany wykonawca: Topadvert Agnieszka Czaplicka-Worożyńska, ul. Genewska 9A
03-963 Warszawa (oferta nr 12)
Uzyskana liczba punktów :
kryterium (cena) - 100,00 pkt.
Punktacja łączna - 100,00 pkt.
Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta (z najniższą ceną) spośród ofert nie podlegających
odrzuceniu.
Pozostałe oferty w postępowaniu nie podlegające odrzuceniu:
Numer
oferty
2
4
5

7

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
ZEUS Komputer Systems,
ul. Sobieskiego 7 80-216 Gdańsk
4Utech s.c., ul. Weteranów 38/40
03-172 Warszawa
TTI Bogdan Słaboszewski, Jerzy
Słaboszewski, Małgorzata
Słaboszewska Sp. Jawna, ul.
Partyzantów 65A 43-316 Bielsko-Biała
Technologie Informatyczne Sp. z o.o.,
ul. Jagiellońska 58/33a 03-468
Warszawa

Liczba pkt
w kryterium
CENA

Razem

98,23

98,23

73,78

73,78

87,03

87,03

78,61

78,61

8

9

10

HARDSOFT Telekom Jarosław
Kaźmierczak, ul. Namysłowska 17/19
60-166 Poznań
Centrum Informatyczne POLSOFT
Arkadiusz Serodziński, E. KarkutCzarnobyl, K. Ptaszyński,
ul. Bukowiecka 92 03-893 Warszawa
FORCOM Sp. z o.o., ul. Głęboka 8a
20-612 Lublin

77,29

77,29

88,46

88,46

93,77

93,77

11

POLLDA Sp. z o.o., ul. Wolności 311
41-800 Zabrze

93,55

93,55

13

TECHELON Sp. z o.o., ul. Tamka 38
00-355 Warszawa

77,11

77,11

Informacje dotyczące pozostałych ofert:
Oferta nr 1 – Komputer 3000, Grzegorz Laszuk ul. Moniuszki 12, 21 – 500 Biała Podlaska
Zamawiający w dniu 8 listopada 2010 r., na podstawie art. 87 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień
publicznych, zwrócił się do wykonawcy o złożenie wyjaśnień do treści złożonej oferty, w części
dotyczącej pkt. 2 załącznika nr 4 do SIWZ. Oferent powinien wskazać w jakiego rodzaju
program antywirusowy zostanie wyposażony dostarczony sprzęt komputerowy, w terminie do
dnia 10 listopada 2010 r. do godz. 15.00. We wskazanym powyżej terminie Wykonawca nie złożył
wyjaśnień do oferty.
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę wykonawcy, której
treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia uznaje się za odrzuconą.
Oferta nr 3 – Data Serwis s.c. Leszek Ziemkiewicz, Jacek Zimnota, ul. Rynek 13
96-100 Skierniewice
Wykonawca podlega wykluczeniu z uwagi na nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
określonych w rozdziale V pkt. 1 b) i c) oraz V pkt 5 SIWZ. Zamawiający wymagał, aby
Wykonawca przedłożył, w odniesieniu do każdego z podmiotów tworzących spółkę cywilną:
a. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu, oraz
b. aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu.
Pismem z dnia 8 listopada 2010 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia
dokumentów w terminie do dnia 10 listopada do godz. 15.00. Wykonawca we wskazanym przez

Wykonawcę terminie nie przedłożył wymaganych dokumentów.
Oferta nr 6 – ZETO Rzeszów Sp. z o.o., ul. Rejtana 55 35-326 Rzeszów
Wykonawca podlega wykluczeniu z uwagi na nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
określonych w rozdziale V pkt. 4 SIWZ. Zamawiający pismem z dnia 8 listopada 2010 r. zwrócił
się do Wykonawcy z wnioskiem o uzupełnienie, w terminie do dnia 10 listopada 2010 r., do
godz. 15.00 treści pełnomocnictwa, ponieważ przekazane w ofercie pełnomocnictwo faktycznie
nie wskazywało jego zakresu faktycznego oraz nie odnosiło się również do kompetencji
występowania w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.
Wykonawca we wskazanym przez Wykonawcę terminie nie przedłożył wymaganych
dokumentów.
Data wysłania do wykonawców informacji o wyborze oferty: 16 listopada 2010 r.
Informacja zamieszczona została na stronie internetowej Gminy Radzymin oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu.

