Projekt pn. „Częstochowa silna dzielnicami” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Częstochowa, dn. 04.10.2018 r.
Nr sprawy: SO.261.3.7.2018.MZ
Nr ogłoszenia: 616741-N-2018 z dnia 2018-09-13 r.
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
Uprzejmie informujemy, że wyniki postępowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na zakup
i dostawę sprzętu informatycznego oraz multimedialnego na potrzeby projektu pn. „Częstochowa
silna dzielnicami”, zostały rozstrzygnięte w dniu dzisiejszym.
W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 24.09.2018 r. do godziny 13:00, wpłynęły następujące
oferty, których zestawienie wraz z punktacją przedstawia poniższa tabela:
Część 1 – Komputery przenośne typu laptop wraz z akcesoriami i oprogramowaniem

Miejsce

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

Cena brutto
oferty [PLN]

Cena – 60 %

Termin dostawy
– 40 %

Łączna
punktacja

1

ICOD.pl Sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 51,
43-300 Bielsko-Biała

25 232,22

60,00

40,00

100,00

2

ALTECH Sp. j. Z. Pająk, A. Pająk
ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock

27 007,11

56,06

40,00

96,06

3

Firma BIS Karol Kowalski
al. Niepodległości 41,
41-216 Częstochowa

28 142,40

53,80

40,00

93,8

4

Optiserw Kraków Jarosław Pogwizd
ul. Królowej Jadwigi 31,
33-300 Nowy Sącz

28238,34

53,61

13,33

66,94

5

COM Michał Karczewski
ul. Rembilińska3/8, 03-343 Warszawa

29 890,03

50,65

13,33

63,98

Oferty odrzucone:
Oferta nr 5
Prime Computers Dariusz Leszczyński
ul. Kraszewskiego 15a,
50-229 Wrocław
Cena brutto oferty: 23 745,15 pln
Uzasadnienie:
Wykonawca zgodnie z treścią SIWZ (rozdział X, pkt 2) do oferty zobowiązany był dołączyć
formularz cenowy (załącznik nr 2 do SIWZ), który winien zawierać spis oferowanych produktów
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z podaniem modelu, zastosowanych komponentów, parametrów oraz producenta w zakresie
potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
Zamawiając wymagał pełnowymiarowej, bezprzewodowej mysz komputerowej do komputera typu
desktop, spełniającej następujące parametry techniczne:
• mysz wyposażona w ślizgacze, działająca na drewnianym stole,
• mysz laserowa lub optyczna na złączu USB,
• minimum 3 przyciski,
• rolka do przewijania w pionie,
• profil dla prawo i leworęcznych,
• zasilana z 1 lub 2 baterii AA.
Wykonawca w rubryce dotyczącej myszy komputerowej wpisał „TAK”, nie podając żadnych
danych technicznych ani modelu oferowanego sprzętu, które to informacje stanowią o tym
co dokładnie oferuje w postępowaniu Wykonawca i które to dane pozwalają w efekcie
na identyfikację i co za tym idzie kontrolę/sprawdzenie zgodności oferowanego przedmiotu
zamówienia. Mając powyższe na uwadze oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodna z treścią SIWZ.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:
ICOD.pl Sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 51,
43-300 Bielsko-Biała
Uzasadnienie wyboru:
Oferta ważna i niepodlegająca odrzuceniu, która uzyskała największą liczbę punktów w kryteriach
oceny ofert.
Część 2 – Urządzenia wielofunkcyjne
W tej części zamówienia wpłynęła tylko jedna ważna i niepodlegająca odrzuceniu oferta,
która została wybrana jako najkorzystniejsza:
Optiserw Kraków Jarosław Pogwizd
ul. Królowej Jadwigi 31,
33-300 Nowy Sącz
Cena oferty brutto: 27 550,77 pln

Część 3 – Sprzęt multimedialny (unieważniona)
Zamówienie w tej części podlega unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4, ponieważ cena
najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia.
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Pouczenie:
Zamawiający informuje, iż Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony
prawnej określone w dziale VI (art. 179-198g ) ww. ustawy.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem
tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu
do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Termin na wniesienie odwołania, zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wynosi 5 dni
od daty przekazania informacji o wynikach postępowania i upływa w dniu 09.10.2018 r.
Mając na uwadze powyższe, zawarcie umowy o udzielenie zamówienia publicznego (dla
części 1 i 2) może nastąpić nie wcześniej niż w dniu 10.10.2018 r.
Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Małgorzata Mruszczyk
DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Częstochowie
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