Dzierżoniów, 21.01.2019 r.

Wg Rozdzielnika
ZAWIADOMINIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w przetargu nieograniczonym na
„Dostawę mebli, sprzętu elektronicznego i pomocy dydaktycznych dla szkół na terenie
Powiatu Dzierżoniowskiego w ramach realizacji projektu „Kreatywność i nauka – każdy
uczeń tego szuka”
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Priorytetu 10 pn. „Edukacja”, Działania
10.2 pn. „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej,
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej”, Poddziałania 10.2.1 pn. „Zapewnienie równego
dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej – konkurs horyzontalny ”
Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 660774-N - 2018 z dnia 12.12.2018
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1986
ze zm.), Zamawiający, Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, Rynek 36, 58-200
Dzierżoniów, zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty w przetargu nieograniczonym
na Część I (dostawa mebli) w ramach realizacji projektu „Kreatywność i nauka – każdy uczeń
tego szuka” o wyborze najkorzystniejszej oferty.
W prowadzonym postępowaniu dla Części I zostały złożone 2 (dwie) oferty.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TEZAP Spółka Jawna I.T.Jurgiewicz,
ul. Staszica 24A/1, 58-200 Dzierżoniów. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów spośród
ofert niepodlegających odrzuceniu w oparciu o kryteria oceny ofert zastosowane
w prowadzonym postępowaniu tj. cena, termin dostawy i termin płatności.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje
o Wykonawcach, którzy złożyli oferty, oraz punktację przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
Nr
oferty

II

Wykonawca

TEZAP Spółka jawna
I.T.Jurgiewicz
Ul. Staszica 24A/1

Streszczenie oceny i porównanie
ofert
Kryterium
–
cena

Kryterium –
termin
dostawy

Kryteriumtermin
płatności

60,00

0,00

10,00

Suma
Lokata
punktów ofert

70,00

I

58-200 Dzierżoniów
I

TORO Joanna Jasnosz
Breń 64A; 33-140 Lisia
Góra

44,00

10,00

10,00

64,00

II

7. Informacja o ofertach odrzuconych: w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej
oferty.
8. Informacja o Wykonawcach wykluczonych: w prowadzonym postępowaniu nie
wykluczono żadnego Wykonawcy.
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa
z Wykonawcą może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
niniejszej informacji e-mailem.

Zamawiający
DYREKTOR BIURA
"Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska"

Marcin Pawełek

Otrzymują:
1. Strona internetowa Zamawiającego
2. Wykonawcy
3. A/a
Sekretarz Komisji Przetargowej
Marzena Tęcza

