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

Przetarg nieograniczony:
Dostawa sprzętu teleinformatycznego w ramach realizacji projektu pt.: „Ochrona 
najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym – 
Etap III” Działanie 8.3 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion - 

część I 

Na  podstawie  art.  92  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień  publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zawiadamia, że 
postanawia:

1. Odrzucić ofertę Wykonawcy Hardsoft Telekom, ul. Namysłowska 17/19, 60-166 Poznań na 
podstawie art. 89 ust 1 pkt 2). „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia...”.
Zamawiający  zawarł  w  SIWZ  wzór  formularza  ofertowego,  który  po  wypełnieniu, 
Wykonawcy winni dołączyć do oferty. Wykonawca w złożonym formularzu ofertowym nie 
wypełnił,  wymaganej  przez  Zamawiającego,  kolumny  5  –  Producent.  

2. Zamawiający  bezpośrednio  po  otwarciu  ofert  zwrócił  ofertę  złożoną  po  terminie, 
Wykonawcy  UpGreat  Systemy  Komputerowe  Sp.  z  o.o.

3. Pozostałe złożone oferty uznać za ważne i ocenić w sposób następujący:
Nr 

oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz

adres oferenta
Cena ofertowa 

brutto
Suma 

punktów

1
CEZAR Cezary Machnio Piotr Gębka Sp.j.
ul. Kościuszki 1, 26-600 Radom 535.419,00 zł 74,90

2
ALTECH Sp. J.
ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock 444.226,80 zł 90,27

4
Technologie Informatyczne Sp. z o.o.
ul. Hanki Ordonówny 19/16, 03-139 Warszawa 401.009,52 zł 100,00

4. Oferta Wykonawcy Technologie Informatyczne Sp. z o.o. jest ofertą ważną, niepodlegającą 
odrzuceniu  i  najkorzystniejszą  z  punktu  widzenia  kryterium oceny ofert  określonego  w 
Specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  –  najniższej  ceny  (100   pkt).  Oferta 
Wykonawcy  mieści się w środkach finansowych jakie zamawiający może przeznaczyć na 
sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

5.  Zamawiający  zamierza  zawrzeć  umowę   w  przedmiotowym  postępowaniu  w  dniu  
      20 sierpnia 2014 roku 

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