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ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Sprawa: rozbudowa sieci LAN i remont pomieszczeń w budynku biurowym typu LIPSK

Działając na podstawie afi. 92 ust. 1 ustawy z dnia Ż9 stycznia Ż004 t' - Prawo zamówren
publicznych (Dz. U ' z Ż013 r., poz' 907 z póżn. zm.)' niniejszym informuję, że w prowadzo-
nym ptzez Urząd Statystyczny w Warszawie, ul' 1 Sierpnia 21,02 - l34 Warszawa postępo-
waniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w procedurze plzętargo nieogra-
niczonego określonego w art. 39 ustawy Z dnia 29 stycznia 2004 r' - Prawo zamówień pu-
blicznych (Dz' U. z 2oI3 r., poz. 90'7 z póżn. zm.) na: ,,Rozbudowę sieci LAN i remont po-
mieszczeń w budynku biurowym typu LIPSK'' znak WAW-FA.2'7L'1 '2015 wybrano ofertę,

złoŻoną przez wykonawcę na częśó A zamówienia (rozbudowa sieci LAN w pomieszczeniach
przejętych po ZUS)

-,,A' Bell'' spółka z o.o., ul. Pólnicy 3019, 80-1'17 Gdańsk'
za cenę 47 560,3'7 zł' przy skróceniu okresu realizacji umowy o 11 dni'

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu' a ofeńa nie podlega odrzuceniu. Ofeńa
ww. wykonawcy została uznana za najkorzystniej szą na podstawie bilansu kryteriów oceny
ofeń określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia' tj' otrzymała najwyŻszą
punktację.

W postępowaniu na częśó A złoŻono dwie oferty, a na częśó B nie złożono żadnej oferty. Pu-
bliczne otwarcie ofert odbyło się w dniu 03 listopada 2015 r. o godz. 10:30.

Nasz znak:
wAw-FA.271.7.2015

Data:
04-11-2075

Lisla rł l konawcow. ktÓrŻ\ z]oŻyli o[ertv:

Nr
ofcrty

Nazwa Wykonawcy
Część A

Ccna oferty
(brutto) w zł

Część B
Cena ofcrty
(brutto) w zł

Skócenic okresu
rcalizacji umowy

(w dniach)

1.
,,A'Bell" spółka z o'o'
ul. Pólnicy 30/9
80-l77 Gdańsk

47 560,37 x 11

2.
Elster P.P.H.U.
ul. Kvywa 2
05-220 Zielonka

68 950,00 x 0
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Zadnych oferl nie odrzucono i żadnego wykonawcy nie wykluczono.

Zama-wia1ący zawiadamia, że zatnierza podpisaó umowę bezzwłocznie.

Zgodnie z art. Ż7 ust. 2 ustawy z dnia Ż9 Stycznia 2004 r' - Prawo zamówień publicznych za-
mawiający żąda niezwłoczltego potwierdzenia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
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nao na A zamówienia

1\r

oferty Nazwa Wykonawcy
KIytęrium:
cena oferty

(w punktach)

Kryterium;
cęna ofelty po
uwzględnieniu

wagi kyte-
rium

(w punktach)

Skrócenie
okesu reali-
zacji umowy
(w punktach)

Skrócęnie
okręsu ręa1i_

zacji umowy
po uwzględ-
nieniu wagi
krytęIium

(w punktach)

Końcowa
ocena

(w punk-
tach)

1.
''A'Bęll"
spółka z o'o'
ul. Pólnicy 30/9
80-177 Gdańsk

5 1,50 5 0,50 5,00

Ż.
Elster P.P.H.U.
ul. Krzywa 2
05-220 Ztęlonka

1 0,9 0 0,00 0,90


