
Numer pisma: BZP. 271-0023/00/2013   Swarzędz, dnia 13 sierpień 2013r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej
– informacja o wynikach postępowania -

Przetarg nieograniczony:
„Dostawa Sprzętu teleinformatycznego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w 

Swarzędzu oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego.”
Na podstawie  art.  92  ustawy z   dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień   publicznych, 
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędza zawiadamia o wyniku postępowania.
Komisja przetargowa dokonała analizy złożonej oferty i postanowiła: 

1. Na podstawie art. 87 ust.2  pkt 2) Pzp, Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki 
rachunkowe,  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych  dokonanych  poprawek. 
Zamawiający  poprawił  oczywistą  omyłkę  rachunkową  w  obliczaniu  ceny  w  następujący 
sposób: 
- w druku Oferty dokonuje korekty kolumny "wartości brutto (IxII)" jako wynik iloczynu 
"ilości" i "ceny jednostkowej brutto":
było (poprawiany fragment treści złożonej oferty): 133762,50 zł,
jest (poprawia się na): 133751,25 zł,
oraz
oczywistą omyłkę rachunkową , z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek w druku Oferty – „Razem Wartość oferty”:
było (poprawiany fragment treści złożonej oferty): 287727,75 zł
jest (poprawia się na): 287716,50 zł 
oraz
było (poprawiany fragment treści złożonej oferty):
(...) Brutto (wraz z podatkiem VAT): 287727,75 zł
Słownie : dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych i 
75/100 (...).
jest (poprawia się na):
(...) Brutto (wraz z podatkiem VAT): 287716,50 zł
Słownie : dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset szesnaście złotych 50/100 (...).

2. Złożoną ofertę  uznać za ważną i ocenić w sposób następujący:

Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta

Cena ofertowa 
brutto Suma 

punktów

1
Hardsoft Telekom
ul. Namysłowska 17/19
60-166 Poznań

287 716,50 zł 100,00 pkt

3. Komisja  proponuje  wybór  oferty  nr  1  jako  ważnej  –  niepodlegającej  odrzuceniu  -  i 
najkorzystniejszej  z  punktu  widzenia  kryterium  oceny  ofert  określonego  w  Specyfikacji 
istotnych  warunków  zamówienia  –  najniższej  ceny  (cena  oferty  przetargowej  nr  1  po 
zwiększeniu  środków  mieści  się  w  kwocie  jaką  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na 
sfinansowanie zamówienia publicznego). 

4. Celem podpisania umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą 
winien jest zgłosić się w dniu  14 sierpnia 2013 roku do siedziby Zamawiającego, pok. 409.

                                                          ...............................................
                                                                      (podpis Kierownika zamawiającego)


