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Bartniczka. dnia 11.12.2013 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawię art.92 ust.1 pkt.l ustawy z29 stycznta2}}4 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z20I3 t. poz.907 zpóźn. zm.) informuję' zo w przeprowadzonym przez Gminę Bartniczka
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznegow Ębie ptzetargu nieograniczonego na
wyłonienie wykonawcy na " Dostawę komputerów stacjonarnych, monitorów, oprogramowa-
nia i przeprowadzenie szkolenia w ramach realizacji projektu pod nazwą,,Przeciwdziałanie
rvykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bańniczka'' '', wybrano jako najkorzystniejsząofertę
nt 3,ńoŻonąptzez I

,,NEO - SYSTEM"
Marcin Krajewski

Brodnica, ul. Podgórna 80 b' 87 _ 300 Brodnica

Uzasadnienie dokonanego wyboru
Wymieniony Wykonawc a zr ealizlĄ e zamówieni e Za cenę - 3 8 6.220,00 zł. brutto.
oferta wymienionego powyżej Wykonawcy zostałauznaruazanajkotzystniejsząna podstawie
kryterium oceny ofert, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( cena - 100%).
Uzyskałałacznąltczbę punktów_ 400 . oferta ta spełnia wymagania określone w SIWZ.

JednoczeŚnie załnavńający informuj e, że w postępowaniu tym ńoŻona następujace oferty
Nr I."EUROKERG" Społka Zo.o. wWarszawieul.Malborska 15 ,03-286 Warszawa-cenaofeĘ

brutto - 361.989,00 zł. (wykluczenie Wykonawcy - odrzucenie oferty),
Nr 2. Firma Technologie InformaĘczne Spółka z o. o. ul. Straznicza I 82-300 Elbląg - cena oferty

brutto -446.969,70 zł. (wykluczenie Wykonawcy _ odrzucenie oferty),
Nr 3. ,,NEo - SYSTEM" Marcin Krajewski, ul. Podgóma 80 b, 87 - 300 Brodnica

- łącznaliczba otrzymanych pun}tów _ 400,00 ( kryterium: cena).

Na podstawie art.92 ust.l pkt'3 ustawy _ Prawo zamówięń publicznych Zamawiający
informuje, Że zpostgpowania zostali wykluczeni nastglujący Wykonawcy, a ich ofeĘ zostały
uznane zaodrzucone;
r "EUROKERG" Spółka zo. o. wWbrszawię ul.Malborska 15 ,a3-286 Warszawa,
r Firma Technologie Informatyczne Spółka Z o. o. ul. Straznicza | 82-300 Elbląg,

Uzasadnienie:
Wykonawcy wykluczeni zostali z postgpowania na podstawie art.24 ust.2 pkt.4 ustawy Prawo
zamowień publicznych, zgodnie, z którym z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy nie
wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy zgodnie z art.26 ust.3 ustawy Prawo zamólilefipublicznych wezwarri zostali do
uzupelnienia następuj ących dokumentów :

1. "EUROKERG" Społka z a. o. w Warszawie ul.Malborska 15 , 03-286 Warszawa, został
wezwany do uzupelnienia :

- wypełnionego załączlikaw 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówieniavtazz
poświadczeniem, których wymóg złoŻetie w postępowaniuzawuty został w pkt.X.B.ust.2 SIWZ.

- oświadczeria, Że Wykonawca posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia - oświadczenie własne



(

Wykonawcy wrazz kserokopiami uprawnień w zakresie możliwości prowadzenia szkoleń _ lYymóg za-warto
w pkt X.B. ust. 4 SIWZ.
2. Firma Technologie Informatyczne Spółkaz o. o. ul. Straznicza I 82-300 Elbląg, zostaławęzwana

do uzupelnienia :

- wypełnionego załącznika nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówięniawtazz
poświadczeniem, których !\Tmóg złoŻenie w postępowaniuzawarty został w pkt.X.B.ust.2 SIWZ
w zakresie dotyczącym usługi szkolenia.

- oświadczenia, Że Wykonawca posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia _ oświadczenie własnę
Wykonawcy wraz Z kserokopiami uprawnień w zakręsie możliwości prowadzenia szkoleń _ lYymóg
zawatto w pkt X.B. ust. 4 SIWZ.

- opłaconej polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu zamówienia na kwotę co
najmniej 400.000,00 zł.

W odpowie dzi na wezwanie złoŻone W wymaganym przęz Zamawiającego terminie, Wykonawca
"EUROKERG" SpÓłka z o. o. w Warszawie ul.Malborska 15 , 03-286 Warszawa złoŻył dokumenty
bez potwierdzeniaprzeprowadzeniawymaganej usługi szkolenia oraz dokumentu potwietdząącego
posiadanie osoby zdolnej do przeprowadzenia szkolenia w związku z czym oferta nie spełnia
wymogów określonych w specyfikacji istotnych warunkow zamówięnia.
Natomiast Firma Technologie Informatyczne Spółkaz o. o. ul. Straznicza I 82-300 Elbląg na
wezwanie Zamawiającego złożyła dokumenty po upływie tęrminu przeznaazonego przez
Zamawtającego na dostarczenie brakujących dokumentów. Wykonawca otrzymał wezwanie do
uzpełnienia dokumentów w dniu 28 listopada2013 r. z dokumentacji przesyłki otrzymanej od
Wykonawcy wynika, Że nadanazostaław dniu 6 grudnia 2013 r. natomiast Zamawiający otrzymał
ją w dniu 9 grudnia 2013 r. Wykonawca na uzupełnienie dokumentów miał trzy dni, czyli
maksymalnie do dnia 2 grudnia 2013 r., dlatego oferta podlega wykluczeniu.
Zgodnie z art' 24 ust. 4 Prawa zamówien publicznych oferly Wykonawców wykluczonychz
postępowanla uznaje się za odrzucone.

Zamawiający zawiadamia również, iŻ zgodnie z art.94 ust.I pkt2 ustawy - Prawo
zamówienpublicznych' w przypadku niezłożenia odwołania umowa w sprawie zamówienia
publicznego zastanie zawarta w terminie nie krótszym niŻ 5 dni od dnia przesłania niniejszego
zawiadomienia, na zasadach określonych w SIWZ.
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otrzymują:
l."EUROKERG" Spółka z o. o. w Warszawie ul.Malborska 15 , 03-286 W
Ż' Firma Technologie Informatyczne Spółka Z o. o. ul. Straznicza I 82-300 Elbląg.
3. ,,NEo _ SYSTEM" Marcin Krajewski, ul. Podgórna 80 b, 87 _ 300 Brodnica


