BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
Ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków
tel. +4812-663-39-03, fax +4812-663-39-14;
e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl

Kraków, dnia 8 grudnia 2011 r.
Do wszystkich Wykonawców
Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.
U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w
zakresie dostawy sprzętu komputerowego, w tym laptopów, zestawu komputerowego oraz
skanera dla potrzeb Instytutu Spraw Publicznych UJ w Krakowie (30-348) przy ul. Prof.
Łojasiewicza 4. Nr sprawy CRZP/UJ/458/2011.
ZAWIADOMIENIE
O ROZSTRZYGNIĘCIU (WYNIKU) POSTĘPOWANIA
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu uznał, że:
• najkorzystniejszą ofertę w części I postępowania złożyła firma Connect Computers Bogdan
Janik z siedzibą w Skawinie (32-050) przy ul. Podgórki 12 (oferta nr 3), spełniając wszystkie
wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 12 669,- złotych brutto, za co
otrzymała wynik: 10,00 pkt.
Zestawienie wszystkich ofert:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
1.
Margola Systemy Komputerowe
Małgorzata Szczypka, ul.
Zwycięstwa 3, 31-563 Kraków
2.
Progress Systemy Komputerowe
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, al.
Mickiewicza 27, 31-120 Kraków
3.
Connect Computers Bogdan
Janik, ul. Podgórki 12, 32-050
Skawina
4.
Zycom Polska Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością, ul.
Puszczyka 9, 02-785 Warszawa

Cena oferty w
Liczba pkt
złotych brutto
w kryterium cena
12 862,11 zł brutto z
9,85 pkt
23% VAT
13 742,05 zł brutto z
23% VAT

9,22 pkt

12 669,00 zł brutto z
23% VAT

10,00 pkt

13 576,74 zł brutto z
23% VAT

9,33 pkt
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• najkorzystniejszą ofertę w części II postępowania złożyła firma Connect Computers Bogdan
Janik z siedzibą w Skawinie (32-050) przy ul. Podgórki 12 (oferta nr 3), spełniając wszystkie
wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 3 616,20 złotych brutto, za co
otrzymała wynik: 10,00 pkt.
Zestawienie wszystkich ofert:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
1.
Margola Systemy Komputerowe
Małgorzata Szczypka, ul.
Zwycięstwa 3, 31-563 Kraków
2.
Progress Systemy Komputerowe
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, al.
Mickiewicza 27, 31-120 Kraków
3.
Connect Computers Bogdan
Janik, ul. Podgórki 12, 32-050
Skawina

Cena oferty w
Liczba pkt
złotych brutto
w kryterium cena
3 723,21 zł brutto z
9,71 pkt
23% VAT
3 727,56 zł brutto z
23% VAT

9,70 pkt

3 616,20 zł brutto z
23% VAT

10,00 pkt

Wykonawca w terminach zakreślonych przez art. 181 ust 1 i 2 PZP dla skutecznego
wniesienia odwołania, Wykonawca może poinformować Zamawiającego o niezgodnej z
przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest
on zobowiązany na podstawie PZP, na które nie przysługuje odwołanie.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie 5 dni od
dnia przesłania Wykonawcom niniejszego rozstrzygnięcia. Przy czym umowa może zostać
zawarta przed upływem powyższego terminu w przypadku, gdy złożono tylko jedną ofertę,
Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy lub nie odrzucił żadnej
oferty.
Uwzględniając powyższe przepisy PZP oraz okoliczności faktyczne Zamawiający może
zawrzeć przedmiotową umowę po dniu 8 grudnia 2011 r.
Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma
faksem na numer telefonu: +4812-663-39-14 lub e-mailem na adres: bzp@uj.edu.pl oraz
milosz.pietrzyk@uj.edu.pl
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym
Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.
Dziękujemy Państwu za złożenie oferty i udział w przetargu.
Z poważaniem,
Miłosz Pietrzyk.
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