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poz. 1986), zwanej datej
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.o1.2oo4 r. - Prawo zamówień (t.j. oz.u. 2018
na dostawę
postępowaniu
* ,kró.i. ,,Pzp", zamawiający iniormuje o wyborze najkorzystniejszej oferty W
60 zestawóW komputerowych dta potrzeb Urzędu Statystycznego w Warszawie.

2l4,42 _ 200 częstoNajkorzystniejszą ofenę złożyłwykonawca F.H.U.,,Diament'' Dorota Buka[ska, u[. Traugutta
chowa.

ofert i ticzbie uzyskaLista Wykonawców, którzy złożyLioferty, z informacją o wykluczeniu wykonawców, odrzuceniu
nych punktów przez poszczególne oferty:
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Częstochowa

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej ofeny, wykluczenia wykonawców, odrzucenia ofert:
Wykonawca F.H.U. ,,Diament'' Dorota Buka[ska, kIóry złoŻyłofertę nr 2, nie podlega wykluczeniu, ofefta tego wykonawcy nie podtega odrzuceniu i wykonawca złożyłofertę, która została oceniona, jako najkorzystniejsza, zgodnie
zarl.2 pkt5 tit. aoraz zgodnie zart.91ust.1 Pzp.
Zamawiający zastosował tzw. ,,procedurę odwróconą'' przewidzianą w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zgodnie z art.24aa Pzp, najpierw dokonał oceny ofeft, a następnie zbadał, czy wykonawca, którego oferta została
oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający zawiadamia, że terminem określonym zgodnie z art.94 ust. 1 pkt z) Pzp, po którego upływie umowa
w sprawie zamówienia pubticznego może być zawarta, jest termin 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia,
a więc zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę 10.12.2018 r.
Dziękując wszystkim zazłożenie ofert w niniejszym postępowaniu, zamawiający jednocześnie informuje, ze wobec
czynnościpodjętych przezzamawiającego w toku postępowania przysługują wykonawcy środkiochrony prawnej
okreś[onew Dzia[e Vl ustawy do postępowań o wartości poniżej progu określonego na podstawie art.

11

ust. 8 PZp.

Zgodnie z art.2 pkt 17 Pzp zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia środkami komunikacji elektronicznej
otrzymania ni n iejszego zawiadomien ia.
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