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INFORMACJA O WYBORZE
NAJ KO RZYSTN IEJSZEJ O FE RTY

Niniejszym informuję o wyborze najkorzystniejszej ofeĘ w postępowaniu prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego na zadanie pn.

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, multimediaInego i fotograficznego - cyfrowego do
Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Zielonej oraz do Szkoły Podstawowej w Olbrachcicach do
projektu ,, Wszystko w głowie, czyli wzmocnienie potencjału edukacyjnego Gminy Dąbrowa Zlelona"
realizowanego przez Gminę Dąbrowa Zielona współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywnoŚci kształcenia
ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego 20L4-2O2O.Projekt nr WND-
RPSL.lt,OLO4-24-02DF/t7 , wysokoŚĆ wkładu unijnego: 366 543,37 zł.

Część I - Zakup , dostawa i instalacja sprzętu komputerowego do zadania Nr
2:MatemaĘka w szkole i w zyciu - zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe
matematyczne

W przedmiotowym postępowaniu w wyniku badania i oceny ofeft wybrano do realizacji
zamÓwienia w ramach CzęŚci I ofertę firmy:

AWM TECHNOLOGY Aneta Starzyk
Ul. Sadowa 5 | 32-340 Wolbrom

ja ko najkorzystn iejszą.

Uzasadnienie wyborui
Przy wyborze ofeft Zamawiający kierował się następującymi kfieriami i ich znaczeniem:
- cena ofeftowa - 100o/o

Ofefta otrzymała maksymalną ilość punktów w oparciu o kryterium jakim była cena l
spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w zapytaniu ofertowym.

W prowadzonym postępowaniu złozono 1 ofeftę| z czego odrzucono 0 ofeń.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofeft.

Ofefta Nr 01

AWM TECHNOLOGY Aneta Starzyk
, UI. Sadowa 5 ,32-34o Wolbrom - 10oroo pkt
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JednoczeŚnie informuję , że z Wykonawcą zostanie zawafta umowa na realizację
zamówienia , przewidvwanv termin podpisania umowy 07.72,2ol7r,

Część II - Zakup , dostawa i instalacja sprzętu komputerowego do zadania Nr 6:Tajniki
informatyki _ zajęcia rozwijające kompetencje kl uczowe i nformatyczne

W przedmiotowym postępowaniu w wyniku badania i oceny ofeft wybrano do realizacji
zamówienia w ramach Części II ofertę firmy:

Centrum Komputerowe PLANETA Marcin Dejas
43-100 Tychy, uI. Piwna 32

jako najkorzystniejszą,

Uzasadnienie wyboru:
Przy wyborze ofeń Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
- cena ofertowa - 100%

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów w oparciu o kryterium jakim była cena t

spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w zapytaniu ofeftowym.

W prowadzonym postępowaniu złozono 3 ofetyi z czego odrzucono 1 ofeftę.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofeft.

Ofefta Nr 01
F.H.U. PTAK Tomasz Ptak

ul. Słoneczna 6 | 42-265 Dąbrowa Zielona - ofeńa odrzucona , nie spełnia wymagań
zapytania ofeftowego, brak wymaganych dokumentów tj.: wykazu oferowanego
sprzętu , kserokopii aktualnego wypisu d|a prowadzonej działalnoŚci , oŚwiadczenia w
zakresie powiąza ń osobowo-ka pitałowych

Ofefta Nr 02
Centrum Komputerowe PLANETA Marcin Dejas
uI. Piwna3z, 43-100 Tychy - 100,00 pkt

Oferta Nr 03
AWM TECHNOLOGY Aneta Starzyk
Ul. Sadowa 5 , 32-340 Wolbrom - 67,42 pkt

JednoczeŚnie informuję , że zWykonawcą zostanie zawarta umowa na realizację
zamówienia ,

'Informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego umieszczono na stronie internetowej
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Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

*ffi".


