Nr sprawy: UG .OA.271.1.2013 LW
Wadowice Górne, dnia 05.02.2013 r
Gmina Wadowice Górne
39-308 Wadowice Górne 116

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy - Prawo zamówień
publicznych uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert
złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :
Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych w Gminie Wadowice
Górne w ramach projektu: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Wadowice Górne”

wybrano jako najkorzystniejszą - ofertę nr 1 złożoną przez
Systemy Edukacyjne Sp. z o.o.
25-734 Kielce , ul. Jagiellońska 74
UZASADNIENIE
Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na :
Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych w Gminie Wadowice
Górne w ramach projektu: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Wadowice Górne”
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. art. 10 ust. 1
P.z.p. Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty miał kierować
się kryterium ( cena -100%) i udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia
wymogi określone
w SIWZ i P.z.p. oraz zaoferuje najniższą łączną cenę
brutto.
Do wyznaczonego upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 oferty zgodnie
z poniższym zestawieniem .

Nr
Nazwa firmy ,siedziba i adres
oferty
1.

2.

3.

Cena oferty
brutto

Systemy Edukacyjne Sp. z o.o.

20 271,66 zł

25-734 Kielce , ul. Jagiellońska 74
Fundacja POMOC SZKOLE
23 646,00 zł
Biuro Zarządu
ul. Grunwaldzka 104 , 43-600
Jaworzno
Firma Handlowa „XYZ” Antoni Nytko 21 681,31 zł
33-100 Tarnów , ul. Batorego 5

Punktacja
w kryterium
Cena
100 ,00

85,73

93,50

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały
odrzucone żadne oferty.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali
wykluczeni żadni wykonawcy.
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.4 Prawa zamówień publicznych
Zamawiający informuje że zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z
Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni licząc od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty . Zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.
2 Pzp ( przesłano faksem oraz drogą elektroniczną ).
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