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Warszawa, dn. 28.10.2015 r.

ZATWIERDZAM
Zbigniew Zieliński
Dyrektor
Działu Administracyjno-Gospodarczego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 37/15/PN) na: „Dostawę sprzętu
komputerowego i oprogramowania dla NCBR”.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.907, z późn. zm.), zwaną dalej uPzp, Zamawiający
informuje, że w postępowaniu na „Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla NCBR”
Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.
W przedmiotowym postępowaniu kryteriami oceny ofert dla zamówienia były:
- kryterium (K1) „Cena oferty brutto” o wadze wynoszącej 55% (maks. 55 punktów),
- kryterium (K2) „Wydajność CPU” o wadze wynoszącej 20% (maks. 20 punktów).
- kryterium (K3) „Pojemność pamięci RAM” o wadze wynoszącej 15% (maks. 15 punktów).
- kryterium (K4) „Pojemność dysku twardego” o wadze wynoszącej 10% (maks. 10 punktów).
Oferta Wykonawcy mogła uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach projektów Pomocy Technicznej programów operacyjnych: POIR, POWER.

Ofertę najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu, która otrzymała łącznie 93,60 pkt
w ramach kryteriów oceny ofert (kryterium K1 – 51,44 pkt, kryterium K2 – 17,16 pkt, kryterium
K3 – 15,00 pkt, kryterium K4 – 10,00 pkt) złożył Wykonawca - P.I.W. "AXIS" sp. z o.o.,
ul. Ostrzycka 2/4, 04-035 Warszawa,
Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu oraz przyznana im
punktacja:

Lp.

Nazwa i adres
Wykonawcy

Kryterium
K1

Kryterium
K2

Kryterium
K3

Kryterium
K4

Łączna
suma
punktów
w
kryteriach

1.

INTACTO Sp. Z
o.o., ul. Brukowa
8/8 lok. 43a, 91-341
Łódź

49,33 pkt

20,00 pkt

8,07 pkt

5,88 pkt

83,28 pkt

2.

Alltech Sp. j. Z.
Pająk A. Pająk, ul.
Spółdzielcza 33,
09-407 Płock

55,00 pkt

17,97 pkt

8,07 pkt

5,88 pkt

86,92 pkt

3.

MODERNO
TECHNOLOGY
POLSKA Sp. Z
o.o., ul. Brazylijska
16B/2, 03-946
Warszawa

50,83 pkt

19,74 pkt

8,07 pkt

6,12 pkt

84,76 pkt

51,44 pkt

17,16 pkt

15,00 pkt

10,00 pkt

93,60 pkt

4.

P.I.W. "AXIS" sp. z
o.o., ul. Ostrzycka
2/4, 04-035
Warszawa,

Zamawiający informuje, że nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy,
w związku z czym umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie
zgodnym z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych.

