Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dąbrowa Górnicza, dnia 27.06.2011r.

Informacja o wyborze Dostawcy
Dotyczy postępowania: Zakup drukarki, laptopów i kamery wideo.
Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu o nazwie: „Nowoczesne kształceniepewna przyszłość” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
W związku z prowadzonym postępowaniem w temacie jak wyżej, Zamawiający
- Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej – informuje, że w przedmiotowym
postępowaniu za najkorzystniejszą w świetle kryteriów oceny ofert określonych
w punkcie 13 zapytania ofertowego – jedynym kryterium jest CENA BRUTTO, została
uznana oferta nr 4 złożona przez DIGITUS Krzysztof Olejniczak (ul. Kijowska 53/76,
40-754 Katowice). Dostawca ten zaoferował najniższą cenę za przedmiot zamówienia, nie
został wykluczony z postępowania, a jego oferta nie została odrzucona.
Uzasadnienie wyboru Dostawców:
Dostawca, który złożył wyżej wymienioną ofertę spełnił wszystkie warunki udziału
w postępowaniu, a co za tym idzie – nie podlega wykluczeniu, a oferta spełnia wymogi
określone przez Zamawiającego. Dostawca zrealizuje zamówienie, z uwagi na najniższą
zaproponowaną cenę spośród wszystkich oferentów.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu zostały złożone oferty:
1. Oferta nr 1 – WASKO S.A. (ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice)
Oferta wpłynęła 20.06.2011r. o godz. 13:40. Cena brutto złożonej oferty wynosi:
19 089,60 PLN.
2. Oferta nr 2 – Centrum Przemysłowo-Usługowe ZETO Sp. z o.o. (ul. Powstańców
Wielkopolskich 20, 58-500 Jelenia Góra)
Oferta wpłynęła 21.06.2011 r. o godz. 7:30. Cena brutto złożonej oferty wynosi:
12 589,05 PLN.
3. Oferta nr 3 – ISA Spółka z o.o. (ul. Kasprzaka 76; 41-303 Dąbrowa Górnicza)
Oferta wpłynęła 21.06.2011 r. o godz. 9:10. Cena brutto złożonej oferty wynosi:
18 720,60 PLN.

4. Oferta nr 4 – DIGITUS Krzysztof Olejniczak (ul. Kijowska 53/76, 40-754
Katowice)
Oferta wpłynęła 21.06.2011 r. o godz. 9:55. Cena brutto złożonej oferty wynosi:
18 456,15 PLN
Ocena pozostałych ofert:

W wyniku oceny formalnej, stwierdza się, że wykonawcy, którzy przystąpili do
postępowania i złożyli Oferty 1,3 i 4 spełnili wymogi formalne i żadna z tych ofert nie
została odrzucona na tym etapie. Oferta nr 2 z powodu braków formalnych została
odrzucona na etapie oceny formalnej z uwagi na nieuzupełnienie braków w wyznaczonym
przez Zamawiającego terminie. W związku z powyższym oferta nie została wzięta pod
uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty biorąc pod uwagę kryterium, jakim jest
cena.
W związku z powyższym, Komisja ds. rozpatrywania zamówień, zgodnie z zasadą
konkurencyjności uznała, że zakup drukarki, laptopów i kamery wideo zrealizowany
będzie przez Dostawcę, który złożył ofertę nr 4 - DIGITUS Krzysztof Olejniczak (ul.
Kijowska 53/76, 40-754 Katowice). Dostawca ten zaoferował najniższą cenę za przedmiot
zamówienia - 18 456,15 zł., przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich warunków
wymaganych w zapytaniu ofertowym.
Zamawiający informuje jednocześnie, 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.

