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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ nr 2
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579),
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o wyborze
ofert najkorzystniejszych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu
komputerowego:
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na
podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zadanie 5
Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Arris Computer Tomasz Stolarek, ul. Polna 21, 24-100 Puławy.
Cena brutto – 1.067,85 zł, termin dostawy – 4 dni robocze.
cena: 90 pkt
termin dostawy: 10 pkt
łącznie: 100 pkt
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta z największą liczbą punktów
Dane pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty:
1. P.U.S. Lemax Marek Maliński, ul. Lubelska 2a, 24-100 Puławy. Cena brutto – 1.076,45 zł, termin
dostawy – 5 dni roboczych.
cena: 89,28 pkt
termin dostawy: 10 pkt
łącznie: 99,28 pkt
2. Prime Computers Dariusz Leszczyński, ul. Kraszewskiego 15A, 50-229 Wrocław. Cena brutto
– 1.205,40 zł, termin dostawy – 5 dni roboczych.
cena: 79,73 pkt
termin dostawy: 10 pkt
łącznie: 89,73 pkt
Brak ofert odrzuconych.
Brak wykluczonych wykonawców.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 2 umowa może być zawarta w terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o środkach ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych.
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