Znak sprawy: AG-262/1/2022

Leszno, dn. 09.08.2022 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
DLA CZĘŚCI 1 przedmiotu zamówienia
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym pn.: „Dostawa wyposażenia do nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Lesznie przy pl. Jana Metziga 25”.
I. Zamawiający- Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie, działając na
podstawie art. 253 ust.1 w związku z art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz.U. 2021 r, poz. 1129 ze zm.) – dalej: „ustawa Pzp”, informuje, że na podstawie art.
239 ust. 1 ustawy Pzp, dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej dla Części 1 przedmiotu zamówienia.
Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę: FGJ.DG Falkowski
Paweł św. Wincentego 122/114, 03-291 Warszawa.
Zamawiający przedstawia zbiorcze zestawienie złożonych ofert w postępowaniu dla Części 1
przedmiotu zamówienia wraz z punktacją przyznaną ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert
oraz łączną punktację:
Część 1 przedmiotu zamówienia

Nr
oferty

1.

Nazwa Wykonawcy

Tronus Polska
Sp. z o.o.
ul. Ordona 2a
01-237 Warszawa

FGJ.DG Falkowski
Paweł
3.

Cena ofertowa
brutto

Gwarancja
jakości

(zł)

(miesiące)

398 827,50 zł

36

266 015,79 zł

36

Punkty
w kryterium
ceny

Punkty
w
kryterium
gwarancji

Oferta odrzucona na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt
2 lit. c) ustawy Pzp

60 pkt

40 pkt

św. Wincentego
122/114
03-291 Warszawa
1

Aspello Sp. z o.o.
5.

280 194,00 zł

ul. Technologiczna 2

36

Oferta odrzucona na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt
14 ustawy Pzp

45-839 Opole

RAZEM PUNKTACJA:
Oferta Nr 3 – 100,00 pkt
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Oferta Wykonawcy – FGJ.DG Falkowski Paweł św. Wincentego 122/114, 03-291 Warszawa spełnia
wszystkie wymagania określone w SWZ oraz w ustawie - Prawo zamówień publicznych i uzyskała
największą liczbę punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert tj. 100 pkt.
II. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:
1) W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art.
226 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy Pzp, odrzucono ofertę Wykonawcy: Tronus Polska Sp. z o.o. ul.

Ordona 2a, 01-237 Warszawa, złożoną na Część 1 przedmiotu zamówienia.
Podstawa prawna:
Art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy Pzp
„1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
2)została złożona przez Wykonawcę:(…)
c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub
podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów
lub oświadczeń (…)”
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2) W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art.
226 ust. 1 pkt 14) ustawy Pzp, odrzucono ofertę Wykonawcy: Aspello Sp. z o.o.,

ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole, złożoną na Część 1 przedmiotu zamówienia.
Podstawa prawna:
Art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp
„1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: (…)
14) wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w
przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 (…)”

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie
//Andrzej Kuźmiński
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