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Do Wykonawców

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2017.1579 j.t.), Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów
komputerowych, komputerów przenośnych, projektora multimedialnego, drukarek do kart
plastikowych i ręcznych czytników kodów kreskowych dla LOW NFZ w Zielonej Górze
zostało rozstrzygnięte w zakresie zadania IV i V.
W zakresie zadania IV Zamawiający wybrał ofertę nr 2 złożoną przez: Control System FMN
Sp. z o.o., Aleja Komisji Edukacji Narodowej 96 U15, 02-777 Warszawa.
Oferta nie podlega odrzuceniu i spełnia wszystkie wymogi formalne stawiane przez
Zamawiającego, Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
Poniżej Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy
złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym z kryteriów oceny ofert i łączną
punktację:
Zadanie IV dostawa drukarek do kart plastikowych:
Liczba pkt w
Liczba pkt w
Numer
kryterium
Razem
Nazwa wykonawcy
kryterium cena
oferty
termin
(cn/cob x100)x60%
dostawy
2

4

Control System FMN Sp. z o.o.
Aleja Komisji Edukacji
Narodowej 96 U15
02-777 Warszawa
UNICARD S.A.
Ul. Łagiewnicka 54
30-417 Kraków

(27 453,60/27
453,60x100)x60% =60

40

100

(27 453,60/28
014,48x100)x60%
=58,80

40

98,80

Działając na podstawie przepisów art. 92 ust. 1 pkt 3) ustawy, Zamawiający informuje
o odrzuceniu oferty:
Numer
oferty

Nazwa Wykonawcy

Podstawa odrzucenia

1

DANKA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Fosa 31,
02-768 Warszawa

art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy

Powód odrzucenia ofert:
Wykonawca DANKA POLSKA Sp. z o.o. (oferta nr 1) poinformował Zamawiającego
o wycofaniu złożonej oferty w przedmiotowym zadaniu z uwagi na niespełnienie warunków.

W związku z czym oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2)
ustawy, tj.: jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W zakresie zadania V Zamawiający wybrał ofertę nr 1 złożoną przez: DANKA POLSKA
Sp. z o.o., ul. Fosa 31, 02-768 Warszawa.
Oferta nie podlega odrzuceniu i spełnia wszystkie wymogi formalne stawiane przez
Zamawiającego, Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
Poniżej Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy
złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym z kryteriów oceny ofert i łączną
punktację:
Zadanie V dostawa ręcznych czytników kodów kreskowych
Numer
oferty
1

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena
(cn/cob x100)x60%

Liczba pkt w
kryterium
termin
dostawy

DANKA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Fosa 31,
02-768 Warszawa

(9 033,9/9 033,9x100)
x60%=60

40

Razem

100
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