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Zawiadomienie o wyniku postępowania

Przetarg nieograniczony na
„Dostawa sprzętu teleinformatycznego w ramach realizacji projektu pt.: 

„Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem 
cyfrowym” Działanie 8.3 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 

enclusion.”   
Na podstawie art. 92 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku  prawo  zamówień  publicznych,   

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty

1. Komisja dokonała analizy złożonych ofert i postanowiła ocenić je w sposób następujący:
Wykluczyć  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  Wykonawcę:  Security  Ip  Technology   w 
oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków 
lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3; 
Zamawiający w rozdziale 1 pkt 4.1 SIWZ wymagał od Wykonawców aby w celu potwierdzenia 
spełnienia warunku udziału w postępowaniu ... Dysponowali co najmniej jedną osobą z tytułem 
inżyniera,  posiadającą przeszkolenie  w zakresie  oferowanych przełączników MPSL – do oferty 
należało dołączyć kserokopię dowodu odbycia szkolenia – zaświadczenie, certyfikat.
Wykonawca  nie  załączył  do  oferty  kserokopii  dowodu  odbycia  szkolenia,  zaświadczenia  ani 
certyfikatu przez min jedną osobę, a także mimo wezwania do uzupełnienia dokumentów, nie 
uzupełnił dokumentów wspomnianych powyżej.
Ponad to Wykonawca w części formularza ofertowego – kontynuacja, nie wypełnił w tabeli dwóch 
kolumn: numer katalogowy i producent oferowanego sprzętu. Mimo wezwania do uzupełnienia , 
Wykonawca nie  uzupełnił tabeli.
Wykonawca złożył jedynie stosowne wyjaśnienia dotyczące wezwania do uzupełnień dokumentów 
i faktu ich nieuzupełnienia.
Na podstawie art. 89  ust. 1 pkt. 5, odrzuca się ofertę, która została złożona przez wykonawcę 
wykluczonego z udziału postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Komisja drugą złożoną ofertę postanowiła ocenić w sposób następujący:

Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta Cena Ilość 

punktów

1
Konwerga Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 31/33

61-016 Poznań
641.772,46 zł 100

Komisja proponuje wybór oferty nr 1 jako oferty ważnej, która uzyskała największą liczbę punktów w 

kryterium oceny ofert a zatem została uznana za najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

     zatwierdzam: 
                                                                           

                                                                                  ....................................................
                                                                                ( podpis Kierownika Zamawiającego )
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