Chłopice, dnia 15.06.2022r.
RG.271.4.2022.6
wg rozdzielnika
dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na dostawę
pn.: Dostawa 70 szt. komputerów przenośnych w ramach projektu grantowego „Wsparcie dla dzieci z rodzin
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR.
Zamawiający - Gmina Chłopice 37-561 Chłopice 149a działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1)
ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.)
informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.
W przedmiotowym postępowaniu zastosowano następujące kryteria oceny ofert:
1) cena oferty brutto [C]
– 60% (60,00 pkt.)
2) okres udzielonej gwarancji [G]
– 30% (30,00 pkt.)
3) termin dostawy [T]
– 10% (10,00 pkt.)
W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 1 złożona przez:
DOMINO DATA Sp. z o.o.
35-205 Rzeszów ul. Przy Torze 1
UZASADNIENIE:
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania stawiane Wykonawcom przez Zamawiającego
w przedmiotowym postępowaniu. Oferta nie podlega odrzuceniu. Jest to oferta najkorzystniejsza, zgodnie
z przyjętymi kryteriami oceny ofert. Cena wybranej oferty to 162 556,80 zł brutto.
W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone dwie (2) oferty.
Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz z przyznaną punktacją:
Przyznane punkty w kryterium
L.p.

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

1

1

DOMINO DATA Sp. z o.o.
35-205 Rzeszów ul. Przy Torze 1

2

2

IMAGE RECORDING SOLUTIONS Sp. z o.o.
01-934 Warszawa ul. Arkuszowa 190

Cena [C]
waga: 60% - 60 pkt.

Okres udzielonej
gwarancji [G]
waga: 30% - 30 pkt.

Termin dostawy [T]
waga 10% - 10 pkt.

Razem

60,00 pkt.

0,00 pkt.

10,00 pkt.

70,00 pkt.

oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni: 0
Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 1
Unieważnienie postępowania: nie dotyczy
Z poważaniem

Wyk. w 1 egz. Jacek Kotyla
Egz. nr 1 – strona prowadzonego postępowania
– a/a

