Znak sprawy ZSP/4/SNM/2018

Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty
ROZSTRZYGNIECIE POSTEPOWANIA
1. Tryb zamówienia:
Zapytanie ofertowe z zachowaniem zasady konkurencyjności
2. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa na adres Zamawiającego, instalacja i uruchomienie
(postawienie w stan gotowości) fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, biurowego
i wyposażenia pracowni na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza
Kościuszki w Krasnymstawie w związku z realizowanym projektem „Szkoła nowych
możliwości” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020, Oś Priorytetowa12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4
Kształcenie zawodowe.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Laptop (komputer przenośny) z oprogramowaniem, myszką, torbą na laptopa – 2 zestawy
2. Komputer wraz z monitorem i oprogramowaniem – 4 zestawy
3. Tablica interaktywna – 4 sztuki
4. Projektor z uchwytem ściennym – 6 sztuk
5. Telewizor z uchwytem ściennym – 1 sztuka
6. Tablica biała suchościeralna – 3 sztuki
7. Tablica typu flipchart – 3 sztuki
8. Głośniki – 2 sztuki
9. Ekran projekcyjny – 2 sztuki
10. Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką – 2 sztuki
11. Bindownica – 2 sztuki
12. Niszczarka – 2 sztuki
13. Odtwarzacz CD, mp 3 z wejściem USB – 4 sztuki
14. Terminal dotykowy – 1 sztuka
15. Drukarka fiskalna – 1 sztuka
3. Data i godzina otwarcia ofert:
17 października 2018 roku godz.15:15
4. Komisja wyboru ofert:
1. Przewodniczący – Małgorzata Kiendrak
2. Sekretarz – Małgorzata Bielecka-Dudek
3. Członek – Agnieszka Kołodziejczyk
Do upływu terminu składania ofert tj. do 17 października 2018 roku do godz.15:00 złożono
poniższe oferty, które uzyskały następujące wyniki punktowe:
Nr
oferty

1

Nazwa i adres
Wykonawcy
KSERKOM 2 S.C
BARBARA
WEBERBAURER
TOMASZ ZMARZŁY
ul. Romanowicza 32,
33-100 Tarnów

Cena
/brutto/
w ofercie

74 782,60 zł

Termin
dostawy

29.10.2018

Ilość
uzyskanych
punktów

Uwagi

60,00

Oferta poprawna
pod względem
formalnym.
Wybrana do realizacji
jako najkorzystniejsza

Komisja dokonała wyboru ofert, w przeprowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji
zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę w odniesieniu do każdej
części postępowania.
Uzasadnienie wyboru: Komisja dokonała wyboru ofert, które spełniają niezbędne warunki
realizacji zamówienia i w procesie weryfikacji otrzymały największą ilość punktów. Oferta
najkorzystniejsza spełnia wymogi określone w zapytaniu.
Krasnystaw, dnia 19.10.2018 r.

