Radzymin, dnia 22 kwietnia 2010 r.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy: PN-7-POIG/2010, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest :
ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 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: FORCOM Sp. z o.o., ul. Głęboka 8a 20-612 Lublin (oferta nr 1)
Uzyskana liczba punktów :
kryterium (cena) - 100,00 pkt.
Punktacja łączna - 100,00 pkt.
Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta (z najniŜszą ceną) spośród ofert nie podlegających
odrzuceniu.
Pozostałe oferty w postępowaniu nie podlegające odrzuceniu:
Numer
oferty

2

4

6

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

SET-UP SYSTEMY
KOMPUTEROWE MoŜdŜonek
GraŜyna, ul. Płowiecka 70
04-501Warszawa
TECHNOLOGIE
INFORMATYCZNE Sp. z o.o.,
ul. Jagiellonska 58/33A 03-468
Warszawa
TOPADVERT Agnieszka CzaplickaWoroŜyńska, ul. Genewska 9A 03-963
Warszawa

Liczba pkt w
kryterium
CENA

Razem

83,47

83,47

88,47

88,47

97,50

97,50

7
8
9
10

11

13
14
15
17

F.H.U. „Włodipol”, Janowa Wola 2
30-550 Kraków
RESET-PC W. KondratowiczKucewicz A. Zams Sp. j.,
ul. Ochotnicza 6 20-012 Lublin
Pro PTI Karol Głowa, ul. Balicka 30
30-149 Kraków
System data Sp. z o.o., ul.
Sienkiewicza 42 39-300 Mielec
Przedsiębiorstwo InnowacyjnoWdroŜeniowe „KOMSERWIS”
Spółka z o.o., ul. Ryska 1 15-008
Białystok
SEDKOMP Spółka jawna Sawicki,
Sikora, ul. Czerwonego KrzyŜa 41
08-110 Siedlce
Datacom System S.A., ul. Taborowa
10 02-699 Warszawa
„DIRECT” K. Kisson, M. Bogiel, J.
Praga spółka jawna, ul. Lubelska
20/20A 03-802 Warszawa
Intaris Sp. z o.o., ul. Księcia
Ziemowita 53 03-885 Warszawa

66,96

66,96

92,12

92,12

82,92

82,92

92,01

92,01

72,38

72,38

76,42

76,42

76,38

76,38

81,94

81,94

62,91

62,91

Informacje dotyczące pozostałych ofert:
Oferta nr 3 – SERWIS KOMPUTEROWY „OPTIMA-PC” Patryk Kowalski, ul. Gen. J.
Sowińskiego 28B/57 07-200 Wyszków
Wykonawca w treści oferty przedstawił zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej,
wystawione przez Burmistrza Wyszkowa w dniu 19 czerwca 2009 r., tj. dokument wystawiony
później aniŜeli 6 miesięcy przed terminem składania ofert. W związku z powyŜszym na podstawie
art. 24 ust. 2 pkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca został wykluczony
z postępowania, gdyŜ nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie
z art. 24 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę wykonawcy wykluczonego
z postępowania uwaŜa się za odrzuconą.
W dniu 12 kwietnia 2010 r. Zamawiający wezwał wykonawcę, aby w terminie do dnia 15 kwietnia
2010 r. do godz. 15.00 złoŜył wymagane dokumenty. Wykonawca we wskazanym terminie nie
przedstawił wymaganych dokumentów. W związku z powyŜszym na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4
Ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca został wykluczony z postępowania, gdyŜ nie
wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 4 Ustawy Prawo
zamówień publicznych ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uwaŜa się za odrzuconą.

Oferta nr 5 – Firma Handlowo-Usługowa INTER LOGIC Andrzej Pocheć,
ul. Rogatkowa 34 04-773 Warszawa
W treści oferty wykonawca nie złoŜył:
 aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niŜ
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
W dniu 12 kwietnia 2010 r. Zamawiający wezwał wykonawcę, aby w terminie do dnia 15 kwietnia
2010 r. do godz. 15.00 złoŜył wymagane dokumenty. Wykonawca we wskazanym terminie nie
przedstawił wymaganych dokumentów. W związku z powyŜszym na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4
Ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca został wykluczony z postępowania, gdyŜ nie
wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 4 Ustawy Prawo
zamówień publicznych ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uwaŜa się za odrzuconą.
Wykonawca w konfiguracji sprzętu komputerowego z oprogramowaniem (załącznik nr 4 do
SIWZ) nie wskazał programu antywirusowego w jaki będą wyposaŜone komputery. Na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawo zamówień publicznych oferta wykonawcy podlega odrzuceniu, gdyŜ jej
treść nie odpowiada zapisom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferta nr 12 – Komputronik S.A., ul. Wołczyńska 37 60-003 Poznań
Wykonawca w treści oferty przedstawił wadliwe pełnomocnictwo. Zgodnie z zapisami punktu
V.4 SIWZ pełnomocnictwo powinno zostać złoŜone w formie oryginału lub poświadczonej
notarialnie kopii. Zamawiający wezwał wykonawcę, w terminie do dnia 22 kwietnia do godz.
12.00, do złoŜenia w/w dokumentów. Wykonawca we wskazanym terminie nie przedstawił
wymaganych dokumentów. W związku z powyŜszym na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Ustawy
Prawo zamówień publicznych Wykonawca został wykluczony z postępowania, gdyŜ nie wykazał
spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień
publicznych ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uwaŜa się za odrzuconą.

Oferta nr 16 – PRIMAR Information Technology Grzegorz Pałczyński, ul. Meksykańska
6 lok. 1 03-948 Warszawa
Wykonawca w konfiguracji sprzętu komputerowego z oprogramowaniem (załącznik nr 4 do
SIWZ) nie przedstawił programu antywirusowego w jaki będą wyposaŜone komputery. Na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawo zamówień publicznych oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu, gdyŜ jej treść nie odpowiada zapisom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Data wysłania do wykonawców informacji o wyborze oferty: 22 kwietnia 2010 r.
Informacja zamieszczona została na stronie internetowej Gminy Radzymin oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu.

