Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Dąbrowa Górnicza, dnia 01.07.2011r.

Informacja o wyborze Dostawcy
Dotyczy postępowania na zakup tablic interaktywnych
Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu o nazwie: „Adaptacja i wyposażenie

laboratoriów dydaktycznych, pracowni komputerowych i biblioteki w Wyższej Szkole
Biznesu w Dąbrowie Górniczej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013.
W związku z prowadzonym postępowaniem w temacie jak wyżej, Zamawiający - Wyższa Szkoła
Biznesu

w

Dąbrowie

Górniczej

–

informuje,

że

w

przedmiotowym

postępowaniu

za najkorzystniejszą cenowo w świetle kryteriów oceny ofert określonych w punkcie XIV
(opis kryteriów wyboru i sposobu oceny ofert) SIWZ została uznana oferta złożona przez AKTIN
Sp. z o.o. (ul. Grota Roweckiego 38; 41-200 Sosnowiec).

Uzasadnienie wyboru Dostawcy:
Dostawca, który złożył ofertę oznaczoną numerem 3, spełnia wszystkie warunki udziału
w postępowaniu, a co za tym idzie – nie podlega wykluczeniu, a jego oferta spełnia wszystkie
wymogi określone przez Zamawiającego. Niniejsza oferta została złożona na kwotę
159 990,00 PLN brutto.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w postępowaniu zostały złożone oferty:
1. Oferta nr 1 – DIGITUS (ul. Kijowska 53/76, 40-754 Katowice, Biuro handlowe:
ul. Krasioskiego 29/9a; 40-019 Katowice);
2. Oferta nr 2 – MENTOR Beata Borysiewicz (ul. Modra 26, 71-220 Szczecin).
Ocena pozostałych ofert:
1. Oferta nr 1 - DIGITUS (ul. Kijowska 53/76, 40-754 Katowice)
Dostawca nie podlega wykluczeniu, a jego oferta – nie podlegająca odrzuceniu - została złożona
na kwotę 205 193,00 PLN brutto.
2. Oferta nr 2 - MENTOR Beata Borysiewicz (ul. Modra 26, 71-220 Szczecin)
W związku z brakiem dokumentów wymaganych SIWZ pkt. IV (t.j. aktualnego odpisu z właściwego
rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej),Dostawca
został poinformowany o konieczności dostarczenia w/w w terminie do 01.07.2011r. do godz.
14:00. Dostawca dostarczył wymagany dokument, w związku z tym, oferta Dostawcy nie podlega
odrzuceniu.
Dostawca nie podlega wykluczeniu, a jego oferta – nie podlegająca odrzuceniu - została złożona
na kwotę 197 987,00 PLN brutto.

Zamawiający pragnie przypomnied, że niniejsze postępowanie nie jest prowadzone
w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówieo publicznych oraz podziękowad wszystkim
Dostawcom za uczestnictwo w przedmiotowym postępowaniu i złożenie ofert.

