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Dąbrowa Górnicza, dnia 18.04.2011r.

Informacja o wyborze Dostawcy

Dotyczy postępowania na zakup drukarek legitymacji i skanera dokumentów rekrutacyjnych
Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu o nazwie: „Nowa jakość zarządzania –
zintegrowany system wspomagania zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej”
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
W związku z prowadzonym postępowaniem w temacie jak wyżej, Zamawiający - Wyższa Szkoła
Biznesu

w

Dąbrowie

Górniczej

–

informuje,

że

w

przedmiotowym

postępowaniu

za najkorzystniejszą cenowo w świetle kryteriów oceny ofert określonych w punkcie 14
(opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert) Zapytania ofertowego (zaproszenia do składania
ofert)

została

uznana

oferta

złożona

przez

DIGITUS

Krzysztof

Olejniczak

(ul. Kijowska 53/76, 40-754 Katowice; Biuro handlowe: ul. Krasińskiego 29/9a; 40-019 Katowice).
Uzasadnienie wyboru Dostawcy:
Dostawca, który złożył ofertę oznaczoną numerem 2, spełnia wszystkie warunki udziału
w postępowaniu, a co za tym idzie – nie podlega wykluczeniu, a jego oferta spełnia wszystkie
wymogi określone przez Zamawiającego. Niniejsza oferta została złożona na kwotę
55 862,91 PLN brutto.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w postępowaniu zostały złożone oferty:
1. Oferta nr 1 – Control System FMN Sp. z o.o. (Al. Komisji Edukacji Narodowej 96 U-15;
02-777 Warszawa);
2. Oferta nr 3 - WASKO S.A. (ul. Berbeckiego 6; 44-100 Gliwice);
3. Oferta nr 4 - ISA sp. z o.o. (ul. Kasprzaka 76; 41-303 Dąbrowa Górnicza).
Ocena pozostałych ofert:
4. Oferta nr 1 - Control System FMN Sp. z o.o. (Al. Komisji Edukacji Narodowej 96 U-15;
02-777 Warszawa);
Dostawca nie załączył do oferty wymaganego oświadczenia producenta, a jego oferta
– podlegająca odrzuceniu –została złożona na kwotę 59 559,06 PLN brutto.
1. Oferta nr 3 - WASKO S.A. (ul. Berbeckiego 6; 44-100 Gliwice);
Dostawca nie podlega wykluczeniu, a jego oferta – nie podlegająca odrzuceniu –została złożona
na kwotę 57 161,79 PLN brutto.
2. Oferta nr 4 - ISA sp. z o.o. (ul. Kasprzaka 76; 41-303 Dąbrowa Górnicza);
Dostawca nie podlega wykluczeniu, a jego oferta – nie podlegająca odrzuceniu –została złożona
na kwotę 58 972,35 PLN brutto.

Zamawiający pragnie przypomnieć, że niniejsze postępowanie nie jest prowadzone
w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz podziękować wszystkim
Dostawcom za uczestnictwo w przedmiotowym postępowaniu i złożenie ofert.

