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Informacja
o rozstrzygnigciu postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego
w zakresie II czESci zam6wienia - dostawa do Zespolu Szkol Zawodowych w Sok6lce sprzgtu
komputerowego i sprzgtu do prezentacji multimedialnej
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zam6wiefl publicznych (Dz. U. z
2017r. poz. 1579 z pofin. zm.) informujg, 2e Zamawiaj4cy - Zarzqd Powiatu Sok6lskiego dokonal wyboru

najkorzystniejszej oferty w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawg sprzgtu komputerowego, sprzgtu do prezentacji multimedialnej,
oprogramowania, symulator6w do nauki programowania oraz tokarek uniwersalnych z odczy4em cyfrowym
w ramach realizacji projektu "Kompetentni i wykwalifikowani" wsp6lfinansowanego ze Srodk6w
Europejskiego Funduszu Spolecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojew6dztwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, OS priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Dzialanie
3.3 Ksztalcenie zawodowe mlodzieiry narzecz konkurencyjno5ci podlaskiej gospodarki, Poddzialanie 3.3.1
Ksztalcenie zawodowe mlodzieiry na rzecz konkurencyjnoSci podlaskiej gospodarki - poza ZIT BOF. w
zakresie II czgSci zam6wienia.
W przedmiotowym postgpowaniu zostala zastosowana procedura okreSlona art.24aa ustawy prawo zam6wieri
publicznych (tzw. procedura odwr6cona).
Zamawiajqcy najpierw dokonal oceny ofert pod k4tem przeslanek do odrzucenia oferty, ra21co niskiej ceny,

poprawienia stwierdzonych omylek.
Zadna ze zlo2onych ofert nie podlegala odrzuceniu.
Nastgpnie zamawiaj4cy dokonal oceny ofert przez pryzmat zastosowanych kryteri6w wyboru oferty.
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Kryterium
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realizacji
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20r
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Cena

lztl
Waga kryterium

I

COM

Michal

oferowane

Karczewski
ul. Rembieliirska 3/8

warunki

03-343 Warszawa

przyznane

Syntis Sp. z o.o.
ul. Ciolkowskiego I l/l
l5-523 Grab6wka

20.

36 -stacje

robocze i

monitory

24 -pozostaty sprzgt
punkty

2.

Okres gwarancji
Imiesi4ce]

oferowane

54,28 pkt

20,00 pkt

Razem 94,28 pkt
39829,02

t4

60- -stacje robocze

10,00 pkt

monitory
36 -oozostalv sprzet
32,00 pkt

warunki
przyznane

punkty

20,00 pkt

60,00 pkt

i

Razem 102,00 pkt

Wykonawca najwy2ej oceniony - Syntis Sp. z o.o. z Grab6wki, zostal wezwany do zloZenia wymaganych
dokument6w i o6wiadczeir. Analizazlo2onych dokument6w i oSwiadczefi potwierdzila, 2e oferowane dostawy

spelniaj4 warunki postawione przez Zamawiaj4cego

i

nie dala podstaw do wykluczenia Wykonawcy z

postEpowania.
Naj ko r4vs tni ej s z q ofe rt g zloLyl Wykonawca:
Syntis Sp. z o.o. ul. Ciolkowskiego
15-523 Grab6wka

ll/l

Uzasadnienie wyboru: - oferta wykonawcy uzyskala najwigksz4 liczbg punkt6w.

