Łódź, dnia 18 grudnia 2020 r.
Nr sprawy: ZSPM/1/D/2020
Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowanie na dostawę sprzętu komputerowego i specjalistycznego oprogramowania
komputerowego w ramach realizacji projektu nr RPLD.11.03.01-10-0014/19 pn. „Nowoczesna
Perspektywa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej
„Edukacja Kwalifikacje Umiejętności” Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1
Kształcenie zawodowe - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (informacja o wyniku
postępowania)

I. Zamawiający
Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi
ul. Naruszewicza 35, 93-161 Łódź
tel./fax 42 643-35-19
adres strony internetowej: http://www.zspm.net; http://www.bip.zspm.lodz.wikom.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony.
III. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i specjalistycznego oprogramowania
komputerowego w ramach realizacji projektu nr RPLD.11.03.01-10-0014/19 pn. „Nowoczesna
Perspektywa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej
„Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1
Kształcenie zawodowe.
IV. Wybór wykonawcy oraz streszczenie i porównanie złożonych ofert:
Ocena złożonych ofert:
W oparciu o kryteria oceny ofert ustalone w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokonał oceny
złożonych ofert, która przedstawia się następująco:
Część I zamówienia:

Nr
oferty

Nazwa (firma) i
adres wykonawcy

Liczba punktów w
kryteriach oceny ofert

Kryteria wyboru najkorzystniejszej
oferty
Cena

Okres gwarancji

Cena

Okres
gwarancji

Łącznie

1.

3.

KOMBIT PLUS
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Migdałowa 60 61-612
Poznań

190 220,73 zł

CEZAR Cezary Machnio
i Piotr Gębka Sp. z o.o.
ul. Wolność 8 lok. 4
26-600 Radom

165 957,75 zł

2 lata (minimalny okres
gwarancji) plus
24 miesiące (okres
dodatkowej gwarancji)

52,35 pkt

40,00 pkt

2 lata (minimalny okres
gwarancji) plus
24 miesiące (okres
dodatkowej gwarancji)

60,00 pkt

40,00 pkt

92,35 pkt

100,00 pkt

Część II zamówienia:

Nr
oferty

Nazwa (firma) i
adres wykonawcy

Cena

2.

4.

Liczba punktów w
kryteriach oceny ofert

Kryteria wyboru
najkorzystniejszej oferty

Paweł Owczarzak EUPOL
ul. Palinkiewicza 3
63-000 Środa
Wielkopolska

95 400,00 zł

KOMA NORD
Sp. z o.o.
ul. Łużycka 2 81-537
Gdynia

113 253,48 zł

Termin wykonania
zamówienia

Cena

Termin wykonania
zamówienia

Łącznie

7 dni
(termin dostawy)

60,00 pkt

40,00 pkt

100,00 pkt

7 dni
(termin dostawy)

50,54 pkt

40,00 pkt

90,54 pkt

V. Wybór najkorzystniejszych ofert:
W wyniku badania, na podstawie oceny złożonych ofert, zamawiający dokonał wyboru niżej wymienionych
ofert, jako najkorzystniejszych:
Część I zamówienia:
Nr
oferty

3.

Nazwa (firma) i
adres wykonawcy

CEZAR Cezary Machnio
i Piotr Gębka Sp. z o.o.
ul. Wolność 8 lok. 4
26-600 Radom

Kryteria wyboru
najkorzystniejszej oferty

Liczba punktów w
kryteriach oceny ofert

Cena

Okres gwarancji

Cena

Okres gwarancji

Łącznie

165 957,75 zł

2 lata (minimalny okres
gwarancji) plus
24 miesiące (okres
dodatkowej gwarancji)

60,00 pkt

40,00 pkt

100,00 pkt

uzasadnienie prawne wyboru najkorzystniejszej oferty:
- zgodnie z postanowieniami zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty są: łączna cena ofertowa brutto oraz okres
dodatkowej gwarancji jakości,
uzasadnienie faktyczne wyboru najkorzystniejszej oferty:
- wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów i została złożona przez Wykonawcę, który wykazał
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
z postępowania zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu i specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
Część II zamówienia:
Nr
oferty

Nazwa (firma) i
adres wykonawcy

Kryteria wyboru
najkorzystniejszej oferty
Cena

2.

Paweł Owczarzak EUPOL
ul. Palinkiewicza 3
63-000 Środa
Wielkopolska

95 400,00 zł

Termin wykonania
zamówienia
7 dni
(termin dostawy)

Liczba punktów w
kryteriach oceny ofert
Cena

Termin wykonania
zamówienia

Łącznie

60,00 pkt

40,00 pkt

100,00 pkt

uzasadnienie prawne wyboru najkorzystniejszej oferty:
- zgodnie z postanowieniami zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty są: łączna cena ofertowa brutto oraz termin
dostawy,
uzasadnienie faktyczne wyboru najkorzystniejszej oferty:
- wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów i została złożona przez Wykonawcę, który wykazał
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
z postępowania zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu i specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
VI. Termin i miejsce zawarcia umów:
Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówieniem publicznych Zamawiający
wyznacza:
- termin zawarcia umów: 24-30 grudnia 2020 r. w godzinach 9:00 - 14:00,
- miejsce zawarcia umów: siedziba Zamawiającego (Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, ul.
Naruszewicza 35, 93-161 Łódź) – Sekretariat (piętro I).
Z uwagi na powyższe wzywamy Wykonawców wskazanych w punkcie V do przybycia w ww.
terminie i miejscu, celem zawarcia umów w sprawie zamówienia publicznego.

