BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
Nr sprawy: CRZP/UJ/650/2010

Kraków, dnia 15 listopada 2010r.
Do wszystkich Wykonawców
dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie
wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego oraz urządzenia
wielofunkcyjnego na potrzeby Biura Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w
Krakowie, przy ul. Piastowskiej 26d
Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania
Szanowni Państwo,
Zgodnie z postanowieniami art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.; tekst jednolity: Dz.
U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm), Biuro Zamówień Publicznych UJ uprzejmie
informuje, iŜ za najkorzystniejszą uznano:


w odniesieniu do części I przedmiotu zamówienia - ofertę Firmy
QUAD PRO Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, kod: 31-216, przy ul.
Feliksa Koniecznego 4/12U, oferującej cenę 11 163,00 zł. brutto oraz
spełniającej wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta tej Firmy uzyskała:
30 pkt (kryterium oceny ofert: „cena brutto za przedmiot zamówienia –
100%”). Oferta Firmy QUA PRO Sp. z o.o. była jedyną ofertą złoŜoną na
realizację części I przedmiotu zamówienia;



w odniesieniu do części II przedmiotu zamówienia - ofertę
Firmy F.H.U. GRAWIT, z siedzibą w Skoczowie, kod: 43-430, Górny Bór
5, oferującej cenę: 2 013,00 zł. brutto oraz spełniającej wszystkie wymogi
postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Oferta tej Firmy uzyskała: 30 pkt (kryterium
oceny ofert: „cena brutto za przedmiot zamówienia – 100%”);

Równocześnie informujemy, iŜ na realizację części
zamówienia ofertę złoŜyła równieŜ Firma:

Nr
oferty

2.

Nazwa (Firma) Wykonawcy
i adres siedziby

QUAD PRO Sp. z o.o.
ul. Feliksa Koniecznego 4/12U,
31-216 Kraków

Cena brutto

Cz. I – j.w.
Cz. II – 2 879,20 zł.

II

przedmiotu

Liczba punktów

Cz. I – j.w.
Cz. II – 20.97
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Zgodnie z przepisami powołanej ustawy – Prawo zamówień publicznych,
od powyŜszej decyzji nie przysługuje prawo wniesienia odwołania. Szczegółowe
uregulowania prawne dotyczące przysługujących Wykonawcom środków ochrony prawnej
zostały zawarte w Dziale VI cyt. ustawy.
Zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy, w przypadku zamówień,
których wartość jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy PZP, Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego
w terminie nie krótszym niŜ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeŜeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem bądź drogą
elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeŜeli zostało przesłane w inny sposób, w związku
z czym uprzejmie informujemy, iŜ umowy w sprawie udzielenia przedmiotowego zamówienia
(dot. części I i II) z wyłonionymi w niniejszym postępowaniu Wykonawcami zostaną zawarte
dnia 22 listopada 2010r.
Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym czytelnego odbioru niniejszego pisma
faksem
na
numer
telefonu:
+4812-432-44-51
lub
e-mailem
na
adres:
monika.poniewierska@uj.edu.pl
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu
dowodowym zamawiający przedłoŜy dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą
elektroniczną.
Dziękujemy Państwu za udział w przetargu i złoŜenie oferty.
Z powaŜaniem,
Monika Poniewierska
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