Gmina Kowalewo Pom.

Kowalewo Pom., dn. 09.12.2014 r.
Gmina Kowalewo Pomorskie
ul. Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pomorskie

ZAWIADOMIENIE
O ODRZUCENIU OFERTY I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, że
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w
sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Dostawę komputerów, monitorów,
routerów, oprogramowania i modernizacji komputerów w ramach realizacji projektu
pod nazwą „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo
Pomorskie”
I. Wykluczono Wykonawcę a oferta została odrzucona:
Oferta nr 1 złożona przez:
CEZAR Cezary Machino
i Piotr Gębka
Spółka Jawna
ul. Kościuszki 1
26-600 Radom
Uzasadnienie wykluczenia i odrzucenia
Podstawą wykluczenia Wykonawcy jest art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - z postępowania o udzielenie
zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali warunków udziału
w postępowaniu.
Zamawiający działając zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
w dniu 21.11.2014 roku wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów:
1) 1. Komputer - 150 szt
- brak testów SYSmark® 2012 PerformanceTest
- brak testów PC Mark Vantage Professional 64-bit
- brak testów PassMark PerformanceTest 8.0 64 Bit
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- brak dokumentu - normy Energy Star 5.0 – do oferty (załączyć certyfikat lub wydruk ze
strony http://www.eu-energystar.org albo http://www.energystar.gov)
2. Monitor – 150 szt.
- brak - Energy Star 6.0 – załączyć do oferty
3. Komputer Stacjonarny – 121 szt.
- brak testów SYSmark® 2012 PerformanceTest
- brak testów PC Mark Vantage Professional 64-bit
- brak testów PassMark PerformanceTest 8.0 64 Bit
- brak dokumentu - normy Energy Star 5.0 – do oferty (załączyć certyfikat lub wydruk ze
strony http://www.eu-energystar.org albo http://www.energystar.gov)
4. Monitory -121 szt
- brak dokumentu - ISO 13406-2 lub ISO 9241,
5. Laptopy - 24 szt
- brak testów SYSmark® 2012 PerformanceTest
- brak testów PassMark PerformanceTest 8.0 64 Bit
- brak testu Bapco MobileMark 2012
- Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
- brak - Certyfikat EnergyStar 5.2 – do oferty załączyć certyfikat albo wydruk ze strony
www.energystar.gov lub http://www.eu-energystar.org
- brak dokumentu, że oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat
producenta oferowanego systemu operacyjnego potwierdzający poprawną współpracę
oferowanych modeli komputerów z oferowanym systemem operacyjnym (załączyć wydruk
ze strony producenta oprogramowania).
(Wykonawca nie załączył do oferty dokumentów).
Termin złożenia brakujących dokumentów upłynął w dniu 26.11.2014 roku. Wykonawca
w wyznaczonym terminie złożył brakujące dokumenty z tym, że jeden dokument jest
złożony wadliwie tj. dokument test Sysmark 2012 Performance Test nie dotyczy
zaoferowanego Laptopa Dell 3540 tylko Laptopa Dell 3560.
W związku z powyższym Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania, a tym
samym oferta Wykonawcy została odrzucona.
Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy:
– art. 24 ust. 4 ustawy Pzp – ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą,
– art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp – oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego
z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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II. Uznano za ofertę najkorzystniejszą
Ofertę nr 2 złożoną przez:
Neo-System Marcin Krajewski
ul. Podgórna 80 b
87-300 Brodnica
Cena brutto: 1.315.866,30 zł.
Uzasadnienie wyboru
Oferta najkorzystniejsza na postawie kryterium określonego w SIWZ – cena
Oferta 100%

III. Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
podaje nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym, kryterium oceny ofert
i łączną punktację.

Cena brutto

Liczba pkt w
kryterium cena –
100%

1

CEZAR Cezary Machino
i Piotr Gębka
Spółka Jawna
ul. Kościuszki 1
26-600 Radom

1.413.054,75 zł

Wykonawca
wykluczony na
podstawie art. 24
ust. 2 pkt 2.
Oferta odrzucona

2

Neo-System
Marcin Krajewski
ul. Podgórna 80 b
87-300 Brodnica

1.315.866,30 zł.

100

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub
nazwisko oraz
adres wykonawcy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na Innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Gmina Kowalewo Pom.

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie
terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 1 z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo
zamówień publicznych. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty,
zamieścił niniejsze informacje na swojej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń
w swojej siedzibie.
Otrzymują:
1. CEZAR Cezary Machino
i Piotr Gębka Spółka Jawna,
ul. Kościuszki 1, 26-600 Radom
2. Neo-System Marcin Krajewski,
ul. Podgórna 80 b, 87-300 Brodnica

BURMISTRZ
/-/
Andrzej Grabowski

Sporz:
M. Białkowska
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