Zegrze Płd., dnia 16 lutego 2018 r.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego dla
Wojskowego Instytutu Łączności, nr postępowania 1/2018/DN

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części I
Wojskowy Instytut Łączności z siedzibą w Zegrzu Południowym zawiadamia, że
w postępowaniu prowadzonym zgodnie z Regulaminem w sprawie udzielania zamówień
w Wojskowym Instytucie Łączności z dziedziny nauki, o których mowa w art. 4d ust. 1 ustawy Pzp na:
„Dostawę sprzętu komputerowego dla Wojskowego Instytutu Łączności” wybrano jako
najkorzystniejszą w Części I postępowania ofertę złożoną przez firmę: Evisoft Sp. z o.o.,
ul. Kochanowskiego 30A, 33-100 Tarnów.
W związku z powyższym, Zamawiający zamierza zaprosić upoważnionego przedstawiciela firmy do
podpisania umowy.
Podstawą prawną dokonania wyboru jest § 22 ust. 1 Regulaminu, tj. Zamawiający wybiera ofertę
najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w warunkach przetargu.
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone
w warunkach przetargu oraz uzyskała maksymalną ilość punktów przyznaną w oparciu o kryteria
oceny ofert – cena -100%. Ponadto Wykonawca spełnia warunki udziału oraz nie podlega wykluczeniu
z postępowania.
Zestawienie złożonych ofert:
Kryteria oceny ofert (pkt)
Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena

1

2

3

1
(4/ZP)

Evisoft Sp. z o.o.
ul. Kochanowskiego 30A
33-100 Tarnów

100,00

2
(5/ZP)

„Syriana” Joanna Fischer
ul. Porębskiego 28/17
80-180 Gdańsk

83,13

6
(11/ZP)

LOGON S.A.
ul. Piotrowskiego 7A
85-098 Bydgoszcz

88,57

7
(12/ZP)

IT Systems and Solutions Sp. z o.o.
ul. Puławska 469
02-844 Warszawa

oferta nie podlega ocenie

8
(14/ZP)

Giga Multimedia
Al. Niepodległości/Armii Ludowej WGE paw. 40
00-609 Warszawa

82,97

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie Rozdziału XVI § 21, ust. 1 pkt 7 Regulaminu
w sprawie udzielania zamówień w Wojskowym Instytucie Łączności z dziedziny nauki, o których mowa
w art. 4d ust. 1 ustawy Pzp odrzucił ofertę złożona przez firmę IT Systems and Solutions Sp. z o.o.,
ul. Puławska 469, 02-844 Warszawa.

…………………………….
(Przewodniczący)

