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Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
Dostawa routera i serwera, znak postępowania: NZ-RI/I/PN/15/13

INFORMACJA  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 970, z późn. zm.)
- zwanej dalej „ ustawą Pzp”- jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Dostawa routera i serwera wybrano ofertę wykonawcy: KOMA NORD Spółka z o.o.,
81-537 Gdynia ul. Łużycka 2 .

Uzasadnienie wyboru
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, pismo znak: NZ-610/12/13-DJ/4 z dnia 10.10.2013,
zgodnie z art. 26 ust 3 ustawy Pzp, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie uzupełnił
stosowne dokumenty. W związku z tym udokumentował, w zakresie wymaganym przez
Zamawiającego, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i brak
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz, że oferta złożona
przez Koma Nord Sp. z o.o. spełnia wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. W związku z powyższym nie występują przesłanki
wskazane w ustawie Pzp dotyczące wykluczenia tego Wykonawcy i odrzucenia złożonej
przez niego oferty. Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1
ustawy Pzp. Na podstawie kryterium cena, które było jedynym kryterium wyboru w
przedmiotowym postępowaniu, oferta otrzymała 100 punktów, tj. maksymalną ilość punktów.
Cena oferty najkorzystniejszej nie przekracza kwoty brutto jaką Zamawiający przeznaczył na
sfinansowanie zamówienia.

Oferty złożone w postępowaniu
Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty, a mianowicie:

Nr
oferty Nazwa i adres Wykonawcy
01 Bartosz Raczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:

Dabacom Bartosz Raczyński, ul. Ojcowska 17 , 80-146 Gdańsk
02 Koma Nord Sp. z o.o. ,ul. Łużycka 2 , 81-537 Gdynia
03 NGE Polska Sp. z o.o., ul. Kartuska 228 A, 80-125 Gdańsk

Punktacja przyznana ofertom

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu.

Nr
oferty

Nazwa i adres Wykonawcy
Ilość punktów w
kryterium cena

02 Koma Nord Sp. z o.o. , ul. Łużycka 2,
81-537 Gdynia

100,00
oferta najkorzystniejsza

03 NGE Polska Sp. z o.o., ul. Kartuska 228 A
80-125 Gdańsk

88,49
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