Zawiadomienie o wyniku post powania o udzielenie zamówienia
publicznego
Wspólny S ownik Zamówie (CPV):
30.21.33.00-8 – Komputer biurkowy
30.21.61.10-0 – Skanery komputerowe
30.23.13.00-0 – Monitory ekranowe
30.23.21.10-8 – Drukarki laserowe
48.70.00.00-5 – Pakiety oprogramowania u ytkowego
30.21.32.00-7 – Tablet
38.65.10.00-3 – Aparaty fotograficzne
31.68.22.10-5 – Aparatura i sprz t steruj cy
31.70.00.00-3 – Urz dzenia elektroniczne, elektromechaniczne
i elektrotechniczne
48.19.00.00-6 – Pakiety oprogramowania edukacyjnego
30.23.60.00-2 – Ró ny sprz t komputerowy
39.16.00.00-1 – Meble szkolne
Zespó Szkó – Centrum Edukacji Zawodowej I Ustawicznej im. Miko aja
Kopernika w Rawie Mazowieckiej dzia aj c na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (tekst jedn.: Dz. U.
2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078) zawiadamia, i
w wyniku przeprowadzonego post powania o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na:
dostaw sprz tu komputerowego wraz z instalacj i umo liwieniem pracy
w sieci, sprz tu multimedialnego, wyposa enia stanowisk egzaminacyjnych dla
zawodu technik mechatronik oraz mebli w ramach projektów: „Zyskaj wi cej
w szkole zawodowej” i „Mechatronik zawód przysz ci” realizowanych
w Zespole Szkó – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
im. Miko aja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, wspó finansowanych ze
rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego
Priorytet IX Rozwój wykszta cenia i kompetencji w regionach Dzia anie 9.2
Podniesienie atrakcyjno ci i jako ci szkolnictwa zawodowego
Zosta y ocenione oferty nast puj cych Wykonawców:

Nr
oferty
1.

2.

Rozstrzygniecie
Wykonawca
ZERO Technologia Produkcji
Andrzej Leks
01-494 Warszawa
Ul. So tana 4/60
ZPH LUMAR
Jacek Ogórkiewicz
85-374 Bydgoszcz
Ul. Wierzbowa 3

Liczba punktów

100,00

Oferta wybrana

0

Oferta odrzucona

Uzasadnienie odrzucenia oferty:
Tre oferty firmy LUMAR nie odpowiada tre ci specyfikacji istotnych warunków
zamówienia poniewa :
1). ofert z ono na formularzu dotycz cym innego przetargu og oszonego w dniu 8 kwietnia
2011r. na stronie www.rawa-kopernik.pl (formularz o innej tre ci)
2). na 11 stronie oferty o wiadczono, ze wszystkie produkty stanowi ce przedmiot
zamówienia, jakie zosta y zaoferowane przez ZPH Lumar spe niaj wymagania
Zamawiaj cego okre lone w za czniku 6 do SIWZ. (Szczegó owy opis przedmiotu
zamówienia stanowi za cznik 1 do SIWZ)
W zwi zku z powy szym zaistnia a konieczno odrzucenia oferty na podstawie artyku u 89
ust 1 pkt 2. Ustawy PZP z zastrze eniem art 87 ust 2 pkt 3, który dopuszcza poprawianie
przez Zamawiaj cego w ofercie innych omy ek ni pisarskie i rachunkowe powoduj cych
niezgodno oferty z SIWZ ale tylko w sytuacji, kiedy nie powoduj istotnych zmian w tre ci
oferty.

