Zegrze, dnia 29 maja 2018 r.
Dot.: postępowania na „Zakup i dostawę układów scalonych i elementów elektronicznych dla
Wojskowego Instytutu Łączności”, nr referencyjny ZP-11-18-ZD

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI I i II
Wojskowy Instytut Łączności z siedzibą w Zegrzu Południowym zawiadamia, że w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę układów scalonych
i elementów elektronicznych dla Wojskowego Instytutu Łączności”, nr sprawy ZP-11-18-ZD,
wybrano jako najkorzystniejszą:
1. w Części I – „Zakup i dostawa układów scalonych” - ofertę złożoną przez firmę:
BALTICAD Sp. z o. o.
ul. Kartuska 149/3
80-138 Gdańsk
cena oferty brutto: 33.885,24 zł
2. w Części II – „Zakup i dostawa elementów elektronicznych” - ofertę złożoną przez firmę:
Spin Elektronik sp. z o. o. sp. k.
ul. Olsztyńska 56
51-423 Wrocław
cena oferty brutto: 34.556,06 zł
Podstawą prawną dokonania wyboru w Części I i II jest art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający
wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta, uzyskała maksymalną ilość punktów obliczoną
zgodnie ze wzorem zamieszczonym w SIWZ. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu zgodnie
z art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.
Część I:
Kryteria wyboru:
cena: 90%
termin dostawy: 10%
Zestawienie ofert:
Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

1
1
(45/ZP)

2
Spin Elektronik sp. z o. o. sp. k.
ul. Olsztyńska 56
51-423 Wrocław

2
(46/ZP)

BALTICAD Sp. z o. o.
ul. Kartuska 149/3
80-138 Gdańsk

Kryteria oceny ofert (pkt)
Termin
Cena
Łącznie
dostawy
3
4
5
Oferta nie podlega ocenie

90,00

10,00

100,00

W Części I postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy. Zamawiający, działając na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp odrzuca ofertę złożona przez Wykonawcę: Spin Elektronik sp. z o. o.
sp. k., ul. Olsztyńska 56, 51-423 Wrocław.
Część II:
Kryteria wyboru:
cena: 90%
termin dostawy: 10%
Zestawienie ofert:
Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

1
1
(45/ZP)

2
Spin Elektronik sp. z o. o. sp. k.
ul. Olsztyńska 56
51-423 Wrocław

2
(46/ZP)

BALTICAD Sp. z o. o.
ul. Kartuska 149/3
80-138 Gdańsk

Kryteria oceny ofert (pkt)
Termin
Cena
Łącznie
dostawy
3
4
5
90,00

0

90,00

69,57

0

69,57

W Części II postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy, jak również nie odrzucono żadnej
oferty.
Zamawiający jednocześnie informuje, że umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż
5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp.

PRZEWODNICZĄCY
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