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Projekt "lawodowe drogowskazyJ/ wsp6/finansowany
ze srodk6w Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojew6dztwa t6dzkiego na lata 2014-2020

INFORMACJA
o wyniku post~powania

na dostawy sprzytu komputerowego oraz urz,!dzen peryferyjnych w ramach zadania pn.: "Doposazenie pracowni
dydaktycznych Zespolu Szk61Ponadgimnazjalnych im. Wladyslawa Stanislawa Reymonta w Rawie Mazowieckiej w sprzyt
komputerowy", prowadzon'l w trybie przetargu nieograniczonego 0 wartosci ponizej kwot wynikaj'lcych
z przepis6w wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wien publicznych ( Dz. U.
Z 2017 r., poz. 1579 zc zm.) ~ zwancj dalcj "ustaw4PZP" w ramach projcktu nr RPLD.Il.03.01-1O-0015/17 pn. "Zawodowc
drogowskazy", wsp61fmansowanego ze srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojew6dztwa L6dzkiego na lata 2014-2020.

1. Informacja 0 wyborze najkorzystniejszej oferty z podaniem nazwy albo imienia i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresu, jeieli jest miejscem wykonywania dzialalnosci Wykonawcy, kt6rego ofert~ wybrano:

w wyniku badania i oceny zlownych ofert Zamawiaj'lcy dokonal czynnosci wyborn najkorzystniejszej oferty, zlozonej przez :
DOMINO COMPUTER Jaroslaw Myslinski ut. Podg6rska 5, 05-119 Legionowo
uzasadnienie wyborn najkorzystniejszej oferty:
- kryterium oceny oferty jest cena i termin realizacji
- wybrana oferta uzyskala najwyzsz,! liczby punkt6w i zostala zlozona przez Wykonawcy, kt6ry wykazal spelnianie
warunk6w udzialu ustalonych w przedmiotowym postypowaniu.

2. Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, je:ieli Sll miejscami wykonywania
dzialalnosci wykonawc6w, kt6rzy zloiyli oferty, a takZe punktacja przyznana ofertom w kaidym kryterium oceny
ofert i Illcznll punktacja:

Kryteria oceny oferi Lllczna Iiczba
Cena=60% Termin realizac.ii =40% punktow

Wykonawca Liezba punktow pnyznanycb Liczba punktow pnyznanycb pnyznanycb Uwagi
". ramacb kryterium w ramacb kryterium ofercie

Termin realizacji wobu
Cena kryteriacb

1 2 3 4 5

DOMINO COMPUTER akceptacja
.Taro~lawMy§liiI~k.i warunk6w
ul. Podg6rska 5 60 20 80 zawartych w
05-119 Legionowo Ogloszeniu 0

zam6wieniu

3. Informacja 0 wykonawcach, kt6rzy zostali wykluczeni:
z postypowania nie wykluczono zadnego Wykonawcy.

4. Informacja 0 wykonawcach, kt6ryclt oferty zostaly odrzucone, powodaclt odrzucenia oferty:
nie odrzucono zadnej oferty:

6. Termin zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego:
Wykonawca wymieniony w pkt 1 zobowi'lzany jest do skontaktowania siy z Zespolem Szk61 Ponadgimnazjalnych im.
Wladyslawa Stanislawa Reymonta w Rawie Mazowieckiej; 96-200 Rawa Mazowiecka, ut Reymonta 14 w dniach 12-14
czerwca 2019 r. - celem zawarcia umowy.
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Projekt "Zawodowe drogowskazy" 0 numerze RPLD-ll.03.01-IZ.00-I0-001l17
realizowany przez Zesp61Szk61Ponadginmazjalnych im. Reymonta w Rawie Mazowieckiej

wsp6lfinansowany ze srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa L6dzkiego

na lata 2014-2020
Dzialanie XU Ksztalcenie zawodowe


