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PiotrkóW Trybu nalski, zt.04,20t5 r,

Wykonawcy ubietający się
o udzielenie zamówienia
publicznego

l N FORMAOA O WYBORZE NAJ KORZYSTN| EJSZEJ OFERTY

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniej oferty
w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r., Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2OI3 r. ,poz. 9O7 z późn. zm.) w trybie przetargu

nieogran iczonego na:

DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANlEM
w ramach realizowanego projektu pn.,,eRodzina - likwidacja barier wykluczenia cyfrowego

na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego" w ramach Programu Operacyjnego
lnnowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałan ie wykluczeniu cyfrowemu -elnclusion

informuję, iż na realizację ww. zamówienia wybrano:

cPU ZETo sp. z.o.o.
ul. Powstańców Wielkopolskich 20
58-500 Jelen ia Góra

Przy wyborze najkorzystn iejsze,j oferty zamawiający kierował się kryterium opisanym
w rozdzia le xvlll slwz.

streszczenie
Lp. Nazwa wykonawcy Cena Liczba punktów
1. ELMAR Anna Ka rnas

ul. 3 - go Maja 1/3
36-030 BłażoWa

60.941,58 zł brutto 92,34 pkt.

ż. YAMo sp. Z o. o.

Al. Armii Krajowe1 4a/7
50-541 Wrocław
oddział w piaseczn ie

ul. Okulickiego 26
05-500 Piaseczno

58.974,54 zł brutto 95,54 pkt.

3. ALLTECH sp. j.

ul. Spółdzielcza 33
09-407 Płock

56.703,00 zł brutto 99,26 pkt.

4. ForTi Krzysztof Jurek
Ul. M. Cure Skłodowskiej 18/204
26-600 Radom

64,673,4o zł brutto 87,03 pkt.

5. TA- Poland 5p. z o.o.
Ul. Połczyńska 31a
01-377 WarszaWa

85.598,16 zł brutto 65,75 pkt.

6. ALTERNAT|VE TECHNOLOGY sp. z o. o,

ul. lga ńska 24
04-087 WarszaWa

55.597 ,27 Zł brutto Wykonawca
wykluczony



Adres do korespondencji;
ul. Kochanowskiego 10a lok. 20
01-864 Warszawa

7. cPU ZETo sp. z.o.o.
ul, Powstańców Wielkopolskich 20
58-500 Jelenia Góra

56.287 ,75 zł brutto 100 pkt.

ZamaWiający zam ierza zawrzeć umoWę W sprawie zamówienia publicznego W terminie
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zamówienia o wyborze najkorzystniejszej ofertyjeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w arl. 27 ust. 2 ustawy Prawo

zamówień publicznych, albo 10 dni-jeżeli zostało przesłane w inny sposób, zgodnie z art.94
ust. 1pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych,

Ponadto informuję o wykluczeniu wykonawcy Alternative Technology z Warszawy na

podstawie art, 24b ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz,

U. z żO13 r., poz.9O7 z póżn. zm.\, gdyż nie zostały złożone wyjaśnienia na podstawie art. 26

ust.4.


