Nr sprawy: BPM.ZZP.271.806.2011

OGŁOSZENIE O WYBORZE
OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH
Zamawiający Miasto Nowy Sącz, 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 w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z
zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j. t.: Dz. U. z 2010r., nr 113
poz. 759 z późn. zm.) pn.:

„Dostawa serwera plików i baz oraz oprogramowania do
monitorowania sieci i audytu licencji na oprogramowanie na potrzeby
Urzędu Miasta Nowego Sącza”.
Zadanie I
1. Złożonych ofert: 3, z czego odrzucono 0 ofert.
2. Ceny złożonych ofert:
a) Oferta z najniższą ceną : 39 913,50 zł brutto;
b) Oferta z najwyższą ceną: 53 787,14 zł brutto.
3. Informacja o ofercie najkorzystniejszej:
a) Za najkorzystniejszą uznana została oferta wykonawcy:
ForeX-iT
Paweł Gwóźdź
ul. Nawojowska 160
33-300 Nowy Sącz
b) Cena wybranej oferty z VAT: 39 913,50 zł brutto.
c) Uzasadnienie wyboru:
Uzasadnienie wyboru: Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu o kryterium cena 100%.
Jest to oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy, spełniająca wszystkie wymogi
Zamawiającego.
4. Zamawiający wskazuje nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
Nr
oferty

1

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy
Biuro Informatyczno-Wdrożeniowe
KONCEPT Spółka z o.o.
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków

Liczba pkt
w kryterium
cena 100%
89,39 pkt

Razem

89,39 pkt

2

3

Optiserw Kraków
Jarosław Pogwizd
ul. Nawojowska 118
33-300 Nowy Sącz
ForeX-iT
Paweł Gwóźdź
ul. Nawojowska 160
33-300 Nowy Sącz

74,21 pkt

74,21 pkt

100 pkt

100 pkt

Zadanie II
1. Złożonych ofert: 2, z czego odrzucono 0 ofert.
2. Ceny złożonych ofert:
a) Oferta z najniższą ceną : 35 848,35 zł brutto;
b) Oferta z najwyższą ceną: 37 761,00 zł brutto.
3. Informacja o ofercie najkorzystniejszej:
a) Za najkorzystniejszą uznana została oferta wykonawcy:
PERCEPTUS Sp. z o.o.
ul. Drzewna 30/2A
65-140 Zielona Góra
b) Cena wybranej oferty z VAT: 35 848,35 zł brutto.
c) Uzasadnienie wyboru:
Uzasadnienie wyboru: Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu o kryterium cena 100%.
Jest to oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy, spełniająca wszystkie wymogi
Zamawiającego.
4. Zamawiający wskazuje nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy

1

PERCEPTUS Sp. z o.o.
ul. Drzewna 30/2A
65-140 Zielona Góra

2

AXENCE Spółka z o.o. sp. k.
ul. Chodkiewicza 10/7A
31-532 Kraków

Liczba pkt
w kryterium
cena 100%

Razem

100 pkt

100 pkt

94,93 pkt

94,93 pkt

PREZYDENT MIASTA
NOWEGO SĄCZA
(-) Ryszard Nowak
21.11.2011r.

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

