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Włocławek, dn, 16.09 .20t4r.

Wykonawcy, którzy złoźyli oferty

H o H?f ggł"f eł ta

Zgodnie z

ZAW|ADOM 1EN l E O WYBORZE NAJ KORZYSTN l EJSZEJ OFERTY

art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

( tj, Dz, U z 2Qt3r., poZ. 907 z pożn. zm,) Zamawiający Wojewódzki ośrodek Medycyny

Pracy we Włocławku, zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetar8u

nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem znak

sprawy zPl21201,4, dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert, mianowicie są to oferty

złożone przez następujących Wykonawców:

Zadanie 1

SAMBA-ANACOM Sp. z o.o.
Ul. Polna 101
87-800 Włocławek

Zadanie 2

_SAMBA-ANACOM Sp. z o.o.
Ul. Polna 101
87-800 Włocławek

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

izgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej

oferty kierował się kryterium ceny -100%.

Oferty wybranych wykonawców odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym

w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U z 2O!3r., poz.9O7 z poźn, zm,) oraz w

Specyfikacj i lstotnych Warunków Zamówienia, w oparciu o ustalone kryterium wyboru ofert

(uzyskały najwyższą ilość punktów),

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Zadanie 1

Nr
oferty

Nazwa lub nazwisko
oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełniania
warunków udziału w
postępowaniu i oceny
ofert

Punktacja w
kryterium,ceny

Koleiność wg
kryterium
ceny

Samba -Anacom
Ul. Polna 101

87-800 Włocławek

Wykonawca spełnia
warunki udziału w
postępowaniu, Oferta
nie podlega
od rzu cen i u

100 Of e rta
pierwsza
ko lejności



4 comtek Systems
paweł szachnowski
Ul. Fordońska 246
85-766 Bvdsoszcz

Wykonawca spełnia
warunki udziału w
postępowaniu, Oferta
nie podlega odrzuceniu

45,07 Of e rta
trzecia
w kolejności

5 ATUT - CENTRUM
Ul. Prymasa A.Hlonda 10 lok. 134

02-972 Warszawa

Wykonawca spełnia
warunki udziału w
postępowaniu , Oferta
nie oodlesa odrzuceniu

90,42 Of erta d ruga
w kolejności

Zadanie 2

Nr
ofer
ty

Nazwa lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spelniania
warunków udziału w
postępowaniu ioceny
ofert

Punktacja w
kryteri u m

,ceny

Kolejność wg
kryterium
ceny

2 5amba -Anacom
Ul. Polna 101
87-800 Włocławek

Wykonawca spelnia
warunki udziału w
postępowaniu , Oferta
nie podle8a odrzuceniu

100 Of e rta
pierwsza w
koleiności

3 Alternativ Technology Sp. z o,o.
Ul. lgańska 24.
04-087 Warszawa
Adres do korespondencj i;

Ul. Kochanowskiego 10a lok 20

01-864 Wa rszawa

Wykonawca spełnia
warunki udziału w
postępoWaniu, oferta
nie podlega odrzuceniu

88,5 3 Oferta druga
w kolejności

Przewodnicząca Komisj i Przetargowej
Maria PotęgowsĘ

Mr,ll^,t-'
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