Nowy Targ, 2020-10-27
Nasz znak: ZA.272.34.2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu
komputerowego (komputerów przenośnych) dla podopiecznych pieczy zastępczej w ramach
projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19".
Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego
(komputerów przenośnych) dla podopiecznych pieczy zastępczej w ramach projektu pn. „Wsparcie
dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" (szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do siwz) wybrano ofertę najkorzystniejszą
następującego Wykonawcy:
Wykaz złożonych ofert wraz z punktacją:

Lp.

Nazwa/adres Wykonawcy,
który złożył ofertę
w terminie:

Cena oferty brutto
za całość
zamówienia:

Wydłużenie okresu
gwarancji wskazanej
w OPZ na dany
sprzęt
o 24 miesiące:

Łączna punktacja
przyznana Wykonawcy:

1.

VIRTUAL TECHNOLOGIES IT
Sp. z o. o.
ul. Damrota 6/301
40-022 Katowice

18 634,50 zł
(60 pkt)

TAK
(40 pkt)

100 pkt.

OFERTA WYBRANA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
VIRTUAL TECHNOLOGIES IT Sp. z o. o. ul. Damrota 6/301 40-022 Katowice

Cena oferty brutto za całość zamówienia: 18 634,50 zł
Wydłużenie okresu gwarancji wskazanej w OPZ na dany sprzęt o 24 miesiące: TAK
UZASADNIENIE:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja
Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Pl 9iv: Ułatwienie dostępu do
przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Wybrana oferta jest jedyną ofertą złożoną w danym postępowaniu, spełnia wszystkie wymagania
Zamawiającego, jest korzystna pod względem kryteriów wskazanych w siwz, uzyskała najwyższą ilość
punktów.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych tj. w terminie: 29.10.2020 r.

Otrzymują:
1 x Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
1 x a/a
1 x strona internetowa: www.nowotarski.pl

Sprawę prowadzi: Ewa Rusnaczyk-Maciasz, Marta Rajca, tel. (18) 26 61 340
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