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Dosta'Wa sprzętu te[einformatycznego i oprogramowania na potrzeby przygotowania spisów powszechnych.

ZAWIADOMI ENI E O WYBORZE NAJ KO RZYSTNI EJSZE' O FE RTY
oRAz o WYNIKACH PoSTĘPoWANIA o UDzlELENlE zAMÓWlENIA PUBLlczNEGo W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
w części 1: ,,dostawa zestawów komputerów stacjonarnych, stacji graficznej, notebooków i drobnego sprzętu"

Na podstawie art.92 ust. 1 ustawy z29.O1.2OO4 r. - Prawo zamówień (t.j. Dz. lJ.2019 poz.1843 - datej Pzp),
zwanej datej w skrócie ,,Pzp",Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
na dostawę sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania na potrzeby przygotowania spisów
powszech nych.

Najkorzystniejszą ofertę w Części 1złożył Wykonawca:
- cEzAR Cezary Machnio i piotr Gębka sp. z o.o.' ul. Wotność 8 [ok.4,26-600 Radom.

Wykonawca CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka sp. z o.o.' u[. Wolność 8 [ok.4,26-600 Radom, klóry złożył
ofertę nr 2, nie podlega wykluczeniu, oferta tego Wykonawcy nie podlega odrzuceniu iWykonawca złożył
ofertę, która została oceniona, jako najkorzystniejsza, zgodnie zart.2 pkt 5) tit. a oraz zgodnie z art. 91 ust.1
Pzp.

Lista wykonawców, którzy złożyli oferty na części 1 postępowania, a nie zosta[i wykluczeni tub ich ofert nie
odrzucono oraz informacja o ticzbie uzyskanych punktów:

Lp.
Nazwa (firmy) albo

imię i nazwisko

Siedziba albo miejsce

zamieszkania

Punktacja pzyznana ofertom w każdym kryterium

i łaczna ocena

Miejsce

w rankingu

ofertI krvterium ll kryterium lll krvterium Łacznie

1
i/irtuaI Tech notogies lT

sp. z o.o.

;1. Damrota 6/301,

10-022 Katowice
1,00 s,00 5,00 2,60 2

2
:EZAR Cezary Machnio
Piotr Gebka sD. z o.o.

11. Wolność B tok.4'
26-600 Radom

5,00 5,00 0 3,75 1

Kryterium l - cena brutto oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia' waga kryterium 60%;

Kryterium ll - okres gwaranc.ii, waga kryterium 15%;

Kryterium lll - funkcjonaInośĆ, waga kryterium 25%.
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W postępowaniu d[a części '1 nie wykluczono zadnych wykonawców.
W postępowaniu dla części t odrzucono ofertę jednego wykonawcy' z uwagi na to, że treść jego oferty nie
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp):

o - MPCPaweł olehsiewicz, uL Podrzeczna38,99-3oo Kutno.

W dniu 14.11.2019 r., Wykonawca MPc Paweł oleksiewicz złożył ofertę w części ''l ,,na dostawę zestawów
komputerów stacjonarnych, stacji graficznej, notebooków i drobnego sprzętu".
W dniu 20.11.2019 r., zamawiający zwrócił się do wykonawcy z zapytaniem odnośnie spełnienia minimalnych
wymagań wydajnościowych (co najmniej 5000 pkt) dotyczących karty video w,,stacji graficznej'' iw związku
z tym, podstawy do zaproponowania wymienionego w ofercie modelu, jako spełniającego Wymagane kryteria
w oparciu listę wyników testów wydajnościowych kart graficznych zaprezentowanych na stronie www
iokreśtonejw oPZ przezzamawiającego: bltp5:]!1]uwwl1l-d-9sealdbenqhmark'net/d'uectCompule,jtnt.
Tego samego dnia, Wykonawca udzielit odpowiedzi potwierdzając,że zaoferowana kar|a graficzna nie spełnia
wymaganych zapisów. Niezgodność oferty z S|WZ jest oczywista i tego błędu, zamawiający nie może poprawić
w trybie art.87, ust.2 p.3, i ofertę musi odrzuciĆ.

Zamawiający zawiadamia, że terminem okreś[onym zgodnie z art.94 ust. 1 pkt 2) Pzp, po którego upływie
umowa wsprawie zamówienia publicznego może być ZaWarta, jest termin 5 dni od przesłania niniejszego
zawiadomienia, a więc Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę 26.11.2019 r.

Dziękując wszystkim za złożenie ofert w niniejszym postępowaniu, Zamawiający jednocześnie informuje,
zewobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania przysługują Wykonawcy środki
ochrony prawnej określone w Dziale Vl ustawy do postępowań o wartości poniżej progu określonego
na podstawie art. 1'1 ust. 8 Pzp.

Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia środkami komunikacji
elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt17) Pzp.
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