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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę komputerów
stacjonarnych i przenośnych wraz z oprogramowaniem, monitorów, urządzeń wielofunkcyjnych
i drukarek przenośnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi”.
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późń. zm), zwanej dalej „ustawą Pzp” zawiadamia
o wyborze najkorzystniejszych ofert w w/w postępowaniu.
I. Jako najkorzystniejsza w:
1) części nr 1 zamówienia wybrana została oferta nr 2 złożona przez firmę „E – Tech” Jacek Sójka
Spółka Jawna, ul. Nowa 29/31, 90 – 030 Łódź,
2) części nr 2 zamówienia wybrana została oferta nr 3 złożona przez firmę Konica Minolta
Business Solutions Polska Sp. z o.o., ul. Muszkieterów 15, 02 – 273 Warszawa.
Uzasadnienie wyboru:
Wyboru ofert dokonano na podstawie przepisów art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. Wybrane oferty uzyskały
największą ilość punków wg kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena (waga 90 %) i okres gwarancji (waga 10%).
II. Streszczenie i porównanie złożonych ofert:
Nr
Nr
części
oferty
zamówienia
1

2

1
2
3

Nazwa i adres Wykonawcy
„e – Tech” Jacek Sójka Spółka
Jawna, ul. Nowa 29/31
90 – 030 Łódź
Copy Control Services s.c.
T. Biegaj, K. Jaworski
ul. Tamka 49, 00 – 355 Warszawa
Konica Minolta Business Solutions
Polska Sp. z o.o.
ul. Muszkieterów 15
02 – 273 Warszawa

Ilość
punktów
w kryterium
cena

Ilość punktów
Łączna
w kryterium
ilość
okres gwarancji punktów

90 pkt

10 pkt

100 pkt

76,38 pkt

10 pkt

86,38 pkt

90 pkt

8,33 pkt

98,33 pkt

