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Ujny 28.07. 2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Stosownie do postanowień art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi
zmianami) Zamawiający – Dorota Wójcik Firma Handlowo-Usługowa Dorota Wójcik, Ujny 24, 26-015 Pierzchnica
informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę plotera” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
Postępowanie prowadzono z zastosowaniem art.24aa Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert w oparciu o kryteria opisane w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu tj.
1) cena – stanowiąca wagę 43 %,
2) wydłużenie okresu gwarancji /rękojmi– stanowiące wagę 12 %
3) skrócenie czasu przystąpienia do usunięcia wad/usterek w okresie gwarancji/rękojmi:

stanowiące wagę 15 %

4) Zastosowanie innowacyjnych technologii w ploterze 30%
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 ofera która otrzymała niżej podaną liczbę punktów:
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* wyliczenie punktów w kryterium 2) : w ofercie podano: gwarancja 24 m-ce; rękojmia 12 miesięcy. Przyjęto średnią 18 m-cy i punkty policzono za 6
miesięcy tj.6x0,25 ( zgodnie z treścią SIWZ za każdy miesiąc 0,25 pkt) = 1,5 pkt.
Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
Z postępowania nie odrzucono żadnej oferty.
Mając na uwadze powyższe, ww. oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, uzyskała łącznie 74,5 pkt i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru
oferty.
Umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zawarta stosownie do postanowień art. 94 ust. 2 pkt. 1) ppkt a)
ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie niezwłocznym tj. dnia następnego po ukazaniu się tej informacji.

