
Bartniczka' dnia 3l.al'ŻaW r.

WISR.27i.Ż.t.20\4

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Napodstawię art' 92 ust't pkt'1 ustawy z29 styeznia}}}  r' - Prawo zanÓwienpublicznych
(Dz. U. ,iotz r. poz. 9a7 zpóźn. zm.) informuję, że w przeprowadzonymprzez Gminę Bartniczka

postępowaniu o'udzielenie zamówienia publicznego w trybie ptzetatgu nieograniczonego na

wyłorlienie wykonawcy fia : ,,Zapewnionie dostępu do Intęrnetu na potrzeby realiz'aeji projektu:

Pizeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bartniczka w ramach działania 8.3.

Przeciwdzi ałarue wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion osi pńorytetowej 8. Społeczeństwo

inforrnacyjne - zwiększętrie innowacyjności g<lsp<ldarki Frogmnru operaeyjnegtr Inneiwacyjna

Gospodarka za07 - Ż01'3.* , wybrano jako najkorzystniejszą ofeńę nt 2, r}oŻonąprzez :

,rMatcomt'
Marcin Sebastian Ziółek

Szczytno, uI. Moniuszki 5, 12 - 100 Szczytno

Uzasadnięnie dokonarrego wyboru:

Wymieniony WykonawcazrealiĄe zamówięnie za cęnę - 66,65I"24 zł' brutto.

ofęria wymienionego pelwyżrj Wykonawcy zos'rała uz-nanźŁ za najkorrystniejsząna podstawie

kryterium oceny ofórt, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( cena - 100o/o).

Uzyskała łaczną\iczbę punktów - 400 . ofeńa ta spełnia wymagania określone w SIWZ.

Jędnoczęśnie zamawiający infotrrruj e, Że w postępowaniu fynr ńłŻanę rrastępujace ofęrty

Nr 1 ."Teles trada* S.A. w Warszawie ul.Puławska l82, 02-670 Warszawa _ cena oferty

brutto - 169.740,00 zł. -łacznaliczba otrzymanych prrnktów 157,08),

Nr 2. ,'Mateom" Mareiri Seba.stim Ziclłęk ul. Moniuszkj 5,12'100 Szcą"tno * ęęna CIfęrty brutto -
66.651,24 il. * (łącznaliczbaotrzynanych punktów 400),

Nr 3. ,,Sukurs" Spółka Z o. o. ul. Kochanowskiego 21, 12 - 100 Szczytno - cęna oferty brutto -
7 8 .929,' 0 zL (ofsł"ta wyklucz-rł na * od teuc o na),

Nr 4. ,,INM" Społkaz o.o. ul. Traugutta 2' 11-500 Giżycko - cena oferty brutto - 99.83L,82 zł-

( oferta wykluczona - odrzucona)

Na podstawi e art.9Ż ust.l pkt.3 ustawy _ Prawo zarnówień publicznych Zamawiający

informuje, ze z postepowania zostali wykluczeni nasępujący Wykonawcy, a ich oferĘ zostaŁy

uznane za odrzucone :

l "Sukuls" Społka z o. o. ul.Kochanowskiego 2I ,I2-I00 Szczy'tno,

l ,,INM" Spółka z o. o. ul. Traugutta 2, 11-500 Giżycko,

l.lzasadnienie :

Wykonawcy wykluczeni zostali z postepowania na podstawie afi.24 ust.2 pkt.4 ustalvy Prawo

zamówięń iubiicznych, zgodnie, z którym z postepowania wyklucza się Wykonawców, ktorzy nie

wykazali spełnienia waru-*rkórł tdniału w postęgxlwaniu'

wyt o"a*"y zgor{nie z art.26 ust.3 ustawy Prawo zamowień publicznych wezwani zostali do

uzupelnienia następuj ąpych dokumęntów :

1. "S,lkurs" spo}t<a-z a. 0. ul. Kochanowskiego 21, 12-100 Szczytno, został wezwany do



uzupelnienia :

- pJ''o*o"nictwa na tzęez Pana Woj ciecha Górskiego'
- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określon1'm w art-24 ust.l pkt' 4_8

iart.Ż4 ust.l pkt. 9,
_ dowodu opłacónia polisy od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy.

2.INM Spółka Z o. o. ul' Traugutta 2, 11-500 Giżycko, została węZwana do uzupełnienia :

_ przędstawięnia dowodu nflaty (zlożenia) wadiunr'

W odpowi ędz'i nawezwanie żłoŻone w wymaganym przez ZamavłiĄąeego tenrrinie, Wykonawca
..Sukris.. Społka z a. o. ul Kochanowskiego zi, tzłao S1zytno złoĘła informację, ze nie jest w

stanie dostarczyć dowodu opłacenia poti.y odpowiedzialności cywilnej nie odnosząc się do

pozostałych elementów wezwania dlarego oferta nie spełnia wymogów określonych w specyfikacji

istotnych warunkow zamÓwienia.
Natomiast INM Społk a Z Q. o" ul. Trau g.rfra Ż, 11-5s0 GiĘeko na węZw&nie Z-'amawiającego w

wyznaczonyrn terminie nie z}oŻyła ŻadrLńhdokumęntów,'dlatego oferta podlega wykluczeniu'

Zgadnie z art.24 ust. 4 Prawa 
"u*ó*i"ń 

publicznych oferty Wykonawców wykluczonych z

postąrowania uz-naje się za odrzuconę-

Zamawiający zawiadamia równieŻ, iŻ zgadnie z att. 94 ust.l pkt 2 ustawy - Prawo

zanrówięń publicńych' w przypadku niezłozęnia odwołania urnowa w sprawie zamówienia

publicznego 
'astaoię 

,u**ń w terminie nie krótszym niż 5 dni o6 r|nia przesłania niniejszego

zawiadomienią na zasadach określonych w SIWZ' r n\ l^;- 
\

ń 
'; 

'/
']!otrzymują: i 

,

1 ..,Te1estrada" S.A. w Warszawię ul.Puławska L8Ż, 0Ż-67 LWarszawa.

2' ,,Matcomo'Marcin Sęba*stian Zić:łękul. Moniusz-Jci 5, 12-1*0 Szcrytno.

3- .Sukurs.. Spółka zo. o.ul. Kochanowskiego 21,lŻ _ 100 Szczytno.

4. ,,INM" Społka Z o.o. ul. Traugutta 2, 11-500 GiĘcko'


