
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający, Gmina Września na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.

Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zawiadamia iż, w niniejszym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego realizowanego w trybie

przetargu nieograniczonego na zakup laptopów dla szkół Gminy Września w ramach projektu „Zdalna Szkoła”została wybrana oferta nr

3 złożona przez:

KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Migdałowa 60

60-129 Poznań

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 111.578,22 złotych

Skrócenie termin dostawy: 20 dni

Rozszerzenie gwarancji: 24 miesiące

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena – 60 %, skrócenie terminu dostawy – 30%, rozszerzenie

gwarancji – 10%) zawiadamia że, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria

wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium cena – 60 pkt, termin dostaw cząstkowych – 30 pkt,

termin płatności faktury – 10 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

            Zamawiający jednocześnie zawiadamia, że w postępowaniu wpłynęły oferty poniższych Wykonawców:

1)  DIMNET Monika Mikołajczak, ul. Harcerska 4, 62-300 Września (oferta nr 1) – cena oferty brutto:  124.050,42 złotych, skrócenie

terminu dostawy – 20 dni, rozszerzenie gwarancji – 24 miesiące, oferta uzyskała w kryterium cena – 53,97 pkt, skrócenie terminu

dostawy – 30 pkt, rozszerzenie gwarancji – 10 pkt, łącznie oferta uzyskała: 93,97 pkt;

2)  Technet Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 38 lok. 7/8, 26-600 Radom (oferta nr 4) – cena oferty brutto: 125.777,34 złotych, skrócenie

terminu dostawy – 20 dni, rozszerzenie gwarancji – 12 miesięcy, oferta uzyskała w kryterium cena – 53,23 pkt, skrócenie terminu

dostawy – 30 pkt,  rozszerzenie gwarancji – 5 pkt, łącznie oferta uzyskała: 88,23 pkt;

3) VERNITY Sp. z o.o., ul. Polska 60, 60-595 Poznań (oferta nr 7) – cena oferty brutto: 126.299,73 złotych, skrócenie terminu dostawy –

20 dni,  rozszerzenie gwarancji – 12 miesięcy, oferta uzyskała w kryterium cena – 53,01 pkt,  skrócenie terminu dostawy – 30 pkt,

rozszerzenie gwarancji – 5 pkt, łącznie oferta uzyskała: 88,01 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę

z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.


