Zegrze Płd., dnia 18.03.2019 r.
Dotyczy: postępowania na „Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wojskowego
Instytutu Łączności”, nr referencyjny 8/2019/DN

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
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 i oprogramowania dla Wojskowego Instytutu Łączności”, wybrano jako
najkorzystniejszą w:
Części I – ofertę złożoną przez firmę:
iCOD.pl Sp. z o. o.
ul. Grażyńskiego 51
43-300 Bielsko-Biała
Podstawą prawną dokonania wyboru jest § 21 ust. 1 Regulaminu, tj. Zamawiający wybiera ofertę
najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w warunkach przetargu. Wybrana
oferta 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 w przetargu.
W związku z powyższym, Zamawiający zamierza zaprosić upoważnionego przedstawiciela ww. firmy
do podpisania umowy.
Zamawiający, działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu w sprawie udzielania zamówień
w Wojskowym Instytucie Łączności z dziedziny nauki, o których mowa w art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy
Pzp, odrzucił ofertę złożoną przez Wykonawcę: DOMINO COMPUTER Jarosław Myśliński,
ul. Podgórska 5, 05-119 Legionowo.
Uzasadnienie faktyczne:
W toku badania i oceny ofert w Części I ww. postepowania, Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy
(pismo nr 611/19 z dnia 14.03.2019 r.) o wyjaśnienie ceny oferowanego produktu w poz. 1 Formularza
techniczno-cenowego, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część I, tj. oprogramowania
Microsoft Office 2019 dla firm – klucze na 4 stanowiska PC.
Wykonawca w piśmie nr wch. WIŁ 614/19 z dnia 14.03.2019 r. poinformował Zamawiającego,
iż w formularzu ofertowym wkradł się błąd i cena przedstawiona w poz. 1 Formularz technicznocenowego dotyczy licencji na 1 stanowisko Microsoft Office 209 dla firm.
W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy: DOMINO COMPUTER Jarosław
Myśliński, ul. Podgórska 5, 05-119 Legionowo, na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 1 ww. regulaminu, tj.:
„Kierownik Zamawiającego na wniosek KP odrzuca ofertę, jeżeli: 1) jej treść nie odpowiada treści
warunków przetargu, do których spełnienia Zamawiający zobowiązał Wykonawców”.
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Zestawienie złożonych ofert:
Numer
oferty
1
35/ZP

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
2
EPLANETA Sp. z o. o.
ul. Piwna 32
43-100 Tychy

36/ZP

37/ZP

38/ZP

iCOD.pl Sp. z o. o.
ul. Grażyńskiego 51
43-300 Bielsko-Biała
ATUT CENTRUM Sp. z o. o.
ul. Ks. Prymasa A. Hlonda 10 lok. 134
02-972 Warszawa
DOMINO COMPUTER Jarosław Myśliński
Ul. Podgórska 5
05-119 Legionowo

Kryteria oceny ofert (pkt)
Cena
3
96,10

100,00

99,20

Oferta nie podlega ocenie

Części II – ofertę złożoną przez firmę:
iCOD.pl Sp. z o. o.
ul. Grażyńskiego 51
43-300 Bielsko-Biała
Podstawą prawną dokonania wyboru jest § 21 ust. 1 Regulaminu, tj. Zamawiający wybiera ofertę
najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w warunkach przetargu. Wybrana
oferta 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 w przetargu.
W związku z powyższym, Zamawiający zamierza zaprosić upoważnionego przedstawiciela ww. firmy
do podpisania umowy.
Zestawienie złożonych ofert:
Numer
oferty
1
35/ZP

36/ZP

37/ZP

38/ZP

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
2

Kryteria oceny ofert (pkt)
Cena
3

EPLANETA Sp. z o. o.
ul. Piwna 32
43-100 Tychy

73,00

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

100,00

ATUT CENTRUM Sp. z o. o.
ul. Ks. Prymasa A. Hlonda 10 lok. 134
02-972 Warszawa

88,10

DOMINO COMPUTER Jarosław Myśliński
ul. Podgórska 5
05-119 Legionowo

92,30
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