
URZAD MIASTA
nńir|Z u r': ówi e ń F u b l i cznych
''Ó;-300 

Fic lrkow Tłoun3lski
Pasaż RudowsKtego lu

sPZ.271,.6.20L4

Piotrków Trybu na lski dn. 20,02.201,4 r,

TOYA Systemy Komputerowe sp. z o.o.
ul. TeIefoniczna 45F
92-oL6 Łódź

lNFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNlEJSZEJ OFERTY WRAZ Z WEZWANlEM DO PODP|SANlA
UMoWY

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej ofertY w
postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01,.ż004 r. PrawO zamówień

publicznych (Dz. U. z2o13r., poz.9O7 z poźn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na:

ZAKUP USŁUG| INTERNETU WRAZ Z AKTYWACJĄ DLA 104 GOSPODARSTW DOMOWYCH

w ramach realizowanego projektu pn. ,,eRodzina - likwidacja barier wyk!uczenia cYfrowego na

obszarze miasta piotrkowa Trybuna!skiego" w ramach Programu Operacyjnego lnnowacYjna

Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałan!e wykluczeniu cyfrowemu - eInc!usion

informuję, iz na realizację ww. zamówienia wybrano Państwa firmę

przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierował się kryterium oPisanYm w

rozdziale XVlll SIWZ.
streszczenie

Nazwa wykonawcy Liczba punktów w

Kryterium cena 100%

Razem

too%

L. TELESTRADA S.A.

ul. Puławska ].82

02-670 Warszawa

73,23 pkt. 73,23 pkt.

ż ENECo
Artur komorowski
Kalinówka ].77

21,-O4O świdnik

47,91, pkt. 47,9t pkt.

3 TOYA Systemy Komputerowe sp. z o.o.

ul. Telefoniczna 46F

9ż-01,6 Łódź

10O pkt. 100 pkt.

4 PHU RADEX

Radosław piekarek

Sulgostów 41

26-415 Klwów

90,70 pkt. 90,70 pkt.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o skontaktowanie się z Panem Piotrem

Gruszczyńskim tel. o44 732-t8-4O, ul. Farna 8 Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskie8o, W ceIu podpisania

umowy.
Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszYm

ofe



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 zamówień publicznych, albO 1-0 dni - jeżeli

zostało przesłane w inny sposób, zgodnie zart.94 ust. 1pkt 2)ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ponadto informuję o wykluczeniu wykonawcy

P4 sp. z o.o.
ul, Taśmowa 7
02-677 Warszawa

na podstawie arI.24 ust. 2, pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

z 2OI3 r., poz.9O7 z poźn. zm,), gdyż Wykonawca wezwany w trybie art.26 ust. 3 pzp do uzuPełnienia

dokumentów do dnia tg.o2.2014 r. nie uzupełnił dokumentów na spełnienie warunków udziału

w postępowaniu. ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 89 ust.

1 pkt. 5.


