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Glinojeck, dnia 29 marca 2019r.

Znak sprawy: ZP.27l.20.2019

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup i dostawa
sprzętu komputerowego oraz elektronicznego w ramach projektu "Rozwój kompetencji kluczowych
uczniów ze Szkól Podstawowych z terenu Gminy Glinojeck”.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZENAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 roku poz. l986 ze zm.) Gmina Glinojeck z siedzibą przy
ul. Płockiej 12, 06450 Glinojeck informuje. ze w prowadzonym postępowaniu pn.: „Zakup i

dostawa sprzętu komputerowego oraz elektronicznego w ramach projektu "Rozwój
kompetencji kluczowych uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Glinojeck”
wybrano do realizacji zamówienia oferte złożoną przez Wykonawcę:

BCS Balcerzak. Holisz, Jaworski Sp. Jr
ul. Graniczna 29
09—407 Płock

Uzasadnienie wyboru:
Jest to oferta niepodlegająca odrzuceniu, która zdobyła największą ilość punktów pośród ofert
nieodrzuconych.

II. Wykonawcy którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu uzyskali następującą punktację
podczas oceny ofert:

Lp. Nr Firma lub nazwisko Liczba pkt Liczba pkt w Razem pkt
oferty wykonawcy w kryterium kryterium

cena termin realizacji
dostawy

1 I Web-Profit 54,90 40 9490
Maciej Knżlik
ul Spokojna IS

. 41340 Piekary Ślaskie
› 2

Alltech spólkajawna
Zdzislaw Pająk. Artur Pająk 60 40 100
ul. Spółdzielcza 33
09-407 Płock

J J BCS Balcerzak. Holisz,
Jaworski Sp. J. 57,21 40 97.21
ul. Graniczna 29
09-407 Płock

III. Informacje dotyczące dopuszczenia do dynamicznego systemu zakupów

Nie doty czy
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[V. Informacje dotyczące nieustanowieniadynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

V. Informacje dotyczące unieważnienia postępowania

Nie dotyczy

Vl. Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo mmówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz, 1986 ze zm.) - dział Vl
”Środki ochrony prawnej?

podpis osoby upoważnionej


