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W związku z zakonczeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzYstniej ofertY

w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29,01"ż004 r,, Prawo

zamówień publicznych (Dz. U, z 2OI3 r., poz. 9o7 z pożn. zm.) w trybie przetargu

nieograniczonego na:

czĘśc! DosTAwĘ spRzĘTu KoMpuTERoWEGo WRAz z opRoGRAMowANlEM

czĘśc ll lN5TALA6JĘ l KoNFlGuRA6JĘ spRzĘTu KoMpuTERowEGo,

czĘść llt PRZEPRoWADZENlE sZKoLEŃ ,,PoDSTAWY SYSTEMU oPERACYJNEGo

l lNTERENErU ZE SZCZEGoLNYM UWZGLĘDNlENlEM AsPEKTU BEZPlECZNEGo KoRZYSTANlA

Z lNTERENTU" WG oP|SANEGo PRoGRAMU,

czĘść !V ZAKUP USŁUGl lNTERNETU WRAZ Z AKTYWACJĄ DLA 104 GoSPODARSTW

DoMOWYCH
w ramach realizowanego projektu pn. ,,eRodzina - likwidacja barier wykluczenia cyfrowego

na obszarze miasta piotrkowa Trybunalskiego" w ramach Programu Operacyjnego

lnnowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

elnclusion.

informuję, iz na realizację ww. zamówienia w częŚci Il wybrano Państwa firmę.

Na realizację zamówienia w części l wybrano firmę:

Softex Data S.A.

ul. Poleczki40
02-82ż Warszawa

przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierował się kryterium

opisanym w rozdziale XVlll SIWZ.

Streszczenie oceny oferty.

UMoWY

Nr
oferty

Nazwa i adres wykonawcy Część l - liczba
punktów w

kryterium ceny -
1,o0%

Część ll - liczba
punktów w

kryterium ceny -
rc0%

Część lll - liczba
punktów w

kryterium ceny -
I00%

Część lV - liczba
punktów w

krvteriUm ceny -
1,00%

]_. ToYA Systemy Komputerowe
sp. z o.o.
U|. Telefoniczna 45F

100 pkt



9ż-016 Łódź

95,75 pkt.
Technologie lnformatyczne

5p. z o.o.
ul. Jagiellońska 58/33A

03-468 Warszawa

Softex Data S.A.

ul. Poleczki 40

02-8ż2 Warszawa

Wzwiązkuzpowyższymzwracamslęzuprzejmąprośbąoskontaktowaniesięz
panem piotrem Gruszczyńskim (tel. O4473ż-L8-40) Urząd Miasta Piotrkowa TrYbunalskiego'

ul. Farna 9 w celu podpisania umowy,

zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego

w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zamówienia o wyborze

najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art,

27 ust.2 ustawy Prawo iamówień publicznych, albo 10 dni _ jeżeli zostato przesłane w inny

sposób,zgodniezart,94ust.]-pkt2)ustawyPrawozamówieńpublicznych.

Jednocześnieinformujęouniewaznieniuzamówienia:
a) w części lll na podstawil art. 93 ust, ]_ pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia żoo4 r, prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z2OI3 r., poz.9O7 z pózn. zm,), gdyż nie złożono żadnej

ofe rty ni e p od g a l ojqcej od rzu ce n i u,

b) w części lV ponieważ cena oferty tj. ż53.ż8L,6o zl brutto, przewyższa kwotę, którą

zamawiającyzamierzaprzeznaczyćnasfinansowaniezamówieniatj.L36.Ż4o,0ozł
brutto, komisja przetargowa wnosi o unieważnienie postępowania na podstawie art, 93,

ust. 1_, pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia żOO4 r,, Prawo zamówień publicznych (Dz, U, z

ZO!3 r., poz,9o7 z poźn. zm.): zomawiajqcy uniewożnia postępowonie o udzielenie

zomowienia, jeżeli cena nojkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższq cenq przewyzszo

kwotę, ktorq zomawiajqcy zamierza przeznoczyc na sfinansowonie zamówienio, chybo że

zomawiajqcymożezwiększyćtękwotędocenynajkorzystniejszejoferty.

Dziękując za złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu zapraszam do udziału

w kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.


