Nr sprawy: BPM.ZZP.271.174.2012

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
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
(tekst jedn.: Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.) pn.:

Budowa platform edukacyjnej i oświatowej EduS@cz na potrzeby realizacji projektu pn.:
„Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju
ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz”.
1. Złożonych ofert: 2, z czego odrzucono 1 ofertę.
2. Ceny złożonych ofert (w tym ofert odrzuconych):
a) Oferta z najniższą ceną: 891 873,00 zł brutto;
b) Oferta z najwyższą ceną: 1 033 200,00 zł brutto.
3. Informacja o ofercie najkorzystniejszej:
a) Za najkorzystniejszą uznana została oferta wykonawcy:
Comarch Polska Spółka Akcyjna
Al. Jana Pawła II 41 G
31-864 Kraków
b) Cena wybranej oferty z VAT: 891 873,00 zł brutto.
c) Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu o kryteria: cena - 80 % oraz największa
zadeklarowana ilość dostarczonych multimedialnych zasobów edukacyjnych, rozumianych
jako gotowe lekcje multimedialne – 20%. 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:
Numer
oferty

1
2

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy
Instytut Badawczo – Szkoleniowy Sp. z o.o.
ul. Artyleryjska 3k
10-165 Olsztyn
Comarch Polska Spółka Akcyjna
Al. Jana Pawła II 41 G
31-864 Kraków

Liczba pkt
w kryterium
cena 80%

Liczba pkt
w kryterium
największa ilość
zasobów 20%

Razem

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

80, 00 pkt

20,00 pkt

100 pkt

z up. PREZYDENTA MIASTA
(-) Marek Oleniacz
SEKRETARZ MIASTA
........................................................
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”

