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wg rozdzielnika 

 

 

NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-35/14 

Przetarg nieograniczony pn. " Dostawa sprzętu komputerowego, monitorów LCD oraz drukarek" 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  

ORAZ ODRZUCENIU OFERTY 

 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm., 

zwanej dalej ustawą) Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie 

informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu do realizacji zamówienia w zakresie Pakietu 1, 2 i 3 

wybrano firmę: ESC Spółka Akcyjna, ul. Mieszczańska 19, 30-313 Kraków 

Oferta nr 2 jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełnia wszystkie jej 

wymogi oraz w świetle kryterium oceny ofert – cena 100%, jest to najkorzystniejsza oferta. 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:  

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Pakiet 1 

Cena (PLN) / Łączna 

liczba punktów  

(liczba punktów w 

kryterium cena + liczba 

punktów w kryterium 

okres gwarancji jakości) 

Pakiet 2 

Cena (PLN) / Łączna 

liczba punktów  

(liczba punktów w 

kryterium cena + liczba 

punktów w kryterium 

okres gwarancji jakości) 

Pakiet 3 

Cena (PLN) / Łączna 

liczba punktów 

 (liczba punktów w 

kryterium cena + liczba 

punktów w kryterium 

okres gwarancji jakości) 

1 
Av Technika Sp. z o., ul. 

Wolności 265-267, 41-800 Zabrze 
 

4 890,48/oferta 

odrzucona 
 

2 
ESC Spółka Akcyjna, ul. 

Mieszczańska 19, 30-313 Kraków 

39138,60 / 80 

 (80+0) 

4 723,20 / 80 

 (80+0) 

13977,72 / 80 

 (80+0) 

 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż: 

I. oferta firmy Av Technika Sp. z o., ul. Wolności 265-267, 41-800 Zabrze została odrzucona na podstawie 

art. 89 ust.1  pkt. 2 ustawy, ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ i nie zachodzą przesłanki do 

dokonania poprawy złożonej oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy. Wykonawca nie złożył do 

oferty formularza cenowego wymaganego w pkt 10.4.2. SIWZ. Dokument ten nie jest wymieniony w art. 

25 ust. 1 ustawy, a tym samym nie podlega uzupełnieniu w trybie przewidzianym w art. 26 ust. 3 Pzp 

II. umowa o udzielenie zamówienia może zostać zawarta od dnia 17.11.2014r. 

 

 

 
Otrzymują: 

 Wykonawcy, którzy złożyli oferty w/w postępowaniu  

 stron internetowa 

 tablica ogłoszeń 

 a/a 
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