Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Nr sprawy: ZP/09/18/DWP

Kraków, dnia 06.07.2018 r.
OGŁOSZENIE O WYNIKU
Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, projektorów, urządzeń
wielofunkcyjnych oraz części do modernizacji komputerów dla Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2017, poz. 1579).
Część 1- Dostawa projektorów, urządzeń wielofunkcyjnych, części do modernizacji komputerów
i oprogramowania biurowego
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w wyniku badania
i oceny ofert w część 1 przedmiotowego postępowania za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną
przez
Optiserw Kraków
Jarosław Pogwizd
Ul. Królowej Jadwigi 31
33-300 Nowy Sącz
Wykonawca zaproponował wykonanie zamówienia za wynagrodzenie w wysokości 47 834,70 złotych
brutto (słownie: czterdzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote 70/100) oraz termin
wykonania zamówienia 1 (słownie: jeden) dzień roboczy od dnia podpisania umowy.
Wybrany Wykonawca przedłożył ważną ofertę, spełniającą warunki zawarte w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, z najkorzystniejszym bilansem kryteriów.
Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu oraz punktacja przyznana ofertom
w poszczególnych kryteriach oceny ofert.

Numer
oferty

Nazwa Wykonawcy

Punkty w kryterium
cena
60%

Punkty w
kryterium termin
wykonania 40%

RAZEM

3

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

60,00

40,00

100,00

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy, Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia
publicznego może być zawarte w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o
wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
Część 2- Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych - typu kombajn
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w wyniku badania i
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oceny ofert w część 2 przedmiotowego postępowania za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną
przez
Optiserw Kraków
Jarosław Pogwizd
Ul. Królowej Jadwigi 31
33-300 Nowy Sącz
Wykonawca zaproponował wykonanie zamówienia za wynagrodzenie w wysokości 24 946,86 złotych
brutto (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści sześć złotych 86/100) oraz termin
wykonania zamówienia 1 (słownie: jeden) dzień roboczy od dnia podpisania umowy.
Wybrany Wykonawca przedłożył ważną ofertę, spełniającą warunki zawarte w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, z najkorzystniejszym bilansem kryteriów.
Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu oraz punktacja przyznana ofertom
w poszczególnych kryteriach oceny ofert.

Numer
oferty

Nazwa Wykonawcy

Punkty w kryterium
cena
60%

Punkty w
kryterium termin
wykonania 40%

RAZEM

3

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

37,75

40

77,75

4

BEN Zbigniew Dziczkowski
Ul. Runowa 21
43-100 Tychy

60,00

5,71

65,71

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy, Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia
publicznego może być zawarte w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o
wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
Część 3- Dostawa komputerów typu laptop
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w wyniku badania i
oceny ofert w część 3 przedmiotowego postępowania i za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną
przez
Przedsiębiorstwo Wytwórczo- Handlowe WIP
Małgorzata Szczepanik- Grzywocz
Ul. Reymonta 23
44-200 Rybnik
Wykonawca zaproponował wykonanie zamówienia za wynagrodzenie w wysokości 79 076,70 złotych
brutto (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych 70/100) oraz termin
wykonania zamówienia 1 (słownie: jeden) dzień roboczy od dnia podpisania umowy. Zgodnie z art. 91
ust. 3a ustawy Zamawiający doliczył do ceny oferty odwrócony VAT w wysokości 19 287,00 złotych.
Wybrany Wykonawca przedłożył ważną ofertę, spełniającą warunki zawarte w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, z najkorzystniejszym bilansem kryteriów.
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Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu oraz punktacja przyznana ofertom
w poszczególnych kryteriach oceny ofert.

Punkty w kryterium
cena
60%

Punkty w
kryterium termin
wykonania 40%

Numer
oferty

Nazwa Wykonawcy

1

PRIMAR- IT Grzegorz Pałczyński
Ul. Meksykańska 6 lok. 101
03-948 Warszawa

2

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

55,69

13,33

69,02

3

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

57,87

40

97,87

5

FHU Horyzont
Krzysztof Lech
Ul. 11 Listopada 21
38-300 Gorlice

52,48

40,00

92,48

6

Przedsiębiorstwo WytwórczoHandlowe WIP
Małgorzata SzczepanikGrzywocz
Ul. Reymonta 23
44-200 Rybnik

60,00

40,00

100,00

7

Virtual Technologies IT Sp. z o.o.
Ul. Damrota 6/301
40-022 Katowice

51,91

40,00

91,91

RAZEM

Oferta odrzucona

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy, Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia
publicznego może być zawarte w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o
wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.

