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Piotrków Trybunalski dn. 1 4,12,2015r,

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

lNFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNlEJSZEJ OFERTY ORAZ O ODRZUCENlU
oFERT

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystn iejszej
ofeńy w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póżn. zm.) w trybie przetargu
n ieog ran iczon ego na:

ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO l OPROGRAMOWAN|A DLA POTRZEB
URZĘDU M|ASTA PlOTRKOWA TRYBUNALSK|EGO

lnformuie, iź ofeńa wykonawcv:
Softex Data S.A.
ul. Poleczki 40
02-822Warszawa
uzyskała nąwyższą liczbę punktów i wykonawca został wybrany na wykonanie ww.
zadania.

zestawienie ofeń:
Lp. Nazwa wykonawcy Cena Termin

realizacii
Suma
punktów

-1 
. SofteX Data S.A.

ul. Poleczki 40
02-822Warszawa

163.776,96 zł
90 pkt

5 dni
10 pkt

10O pkt

comPLUS
Lisiec Mały 30 B
62-571 Stare Miasto

210.123,40 zł
70,14 pkt

14 dni
0 pkt

70,14 pkt

J. Suntar sp. Z o,o.
Boya 5b
33-1 00 Tarnów

191.122,32 zł 14 dni Oferta
odrzucona

4. NOV|COM Sp. Z o.o.
ul. Konwaliowa 7
03-194 Warszawa

217.8O0,0O zt 15 dni Oferta
odrzucona

ponadto informuję, iż w ofercie nl 3 oraz w ofercie nr 4 wykonawcy nie dołączyli
wymaganego w Rozdz. xlv pkt 3 ust. 2 opisu oferowanego sprzętu żawierająćego
parametry techniczne. w związku z_ tym ofeńy tych wykonawców 

-są 
niezgodne że

specyfikacją istotnych warunków zamówienia i podlegają odrzuceniu na pódstańie art. 89
pkt-1 ust 2) ustawy zdnia29 stycznia 2004 r. Prawo żamówień publicznych (Dz. lJ,z2013
r., poz, 907 ze zmianami).

zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w
terminie n]e krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zamówienia o *y6or.e
najkorzystniejszej ofeńy jeżeli zawiadomienie io zostało przesłane w sposób okreśiony w
ań. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane
w inny sposób, zgodnie z ań.94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych,


