Oznaczenie sprawy: BPM.ZZP.341-230/09

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Zamawiający Miasto Nowy Sącz, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
tel (018) 443-53-08, fax (018) 443-78-63
http://www.nowysacz.pl , e-mail: urzad@nowysacz.pl,
Informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej [dokonanym w wyniku powtórzenia czynności oceny ofert]
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej
wyrażoną w złotych równowartość kwoty 206 000 euro w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (j.t.: Dz. U. z 2007 r., nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) na:

„Dostawę wraz z montażem i uruchomieniem szerokopasmowej, bezprzewodowej sieci
transmisji danych oraz dostępu do internetu na potrzeby Miasta Nowego Sącza”
1.
2.

3.

4.

Złożonych ofert: 2, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.
Ceny złożonych ofert (w tym ofert podlegających odrzuceniu):
a) Oferta z najniższą ceną: 973 019,54 zł brutto
b) Oferta z najwyższą ceną: 1 637 240,00 zł brutto
Informacja o ofercie najkorzystniejszej:
a) Za najkorzystniejszą uznana została oferta wykonawcy:
MAW TELECOM INTL S.A.
ul. Chocimska 14
00-791 Warszawa
b) Cena wybranej oferty z VAT: 1 637 240,00 zł.
c) Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu kryteria:
−
najniższa cena brutto - 60 %
−
ocena techniczna - 25 %
−
warunki gwarancji i serwisu – 15%
Jest to oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy (przedstawia
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia
publicznego).
Zamawiający wskazuje nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

1.

MAW TELECOM INTL S.A.
ul. Chocimska 14
00-791 Warszawa

2.

ComArch S.A.
Aleje Jana Pawła II 39 a
31-864 Kraków

Liczba pkt w
kryterium
najniższa cena 60%

Liczba pkt w
kryterium – ocena
techniczna 25%

Liczba pkt w kryterium
– warunki gwarancji i
serwisu 15%

Razem

60,00 pkt

25,00 pkt

15,00 pkt

100,00 pkt

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

PREZYDENT MIASTA
(-) Ryszard Nowak
16.04.2010 r.

………………………………………….……………………….
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

