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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
I. Na podst. art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej “ustawą”, Zamawiający – Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Nowym Sączu, ul. Staszica 1, 33-330 Nowy Sącz, zwana dalej „Zamawiającym” – uprzejmie
informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu pn.: „Dostawa sprzętu
komputerowego”:
1. Złożonych ofert: 2, z czego odrzucono 0 ofert.
2. Ceny złożonych ofert:
a) Oferta z najniższą ceną: 56.400,00 PLN brutto;
b) Oferta z najwyższą ceną: 62.530,00 PLN brutto.
3. Informacja o ofercie najkorzystniejszej:
a) Za najkorzystniejszą uznana została oferta Wykonawcy:
Forex-iT
Paweł Gwóźdź
ul. Nawojowska 160
33-300 Nowy Sącz
b) Cena wybranej oferty z VAT: 56.400,00 PLN brutto, w tym VAT 0 % w wysokości 0 PLN. W
ramach tzw. odwrotnego obciążenia – Zamawiający zapłaci podatek VAT
w kwocie 0 PLN (zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług), która zostanie, w
rozliczeniu z Wykonawcą, potrącona z kwoty brutto wybranej oferty.
c) Uzasadnienie wyboru: Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu o kryterium
- Cena: 60%
- Zwiększenie gwarancji: 20%
- Rozdzielczość monitora: 20%
Jest to oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy, spełniająca wszystkie wymogi
Zamawiającego. Oferta uzyskała największą, łączną ilość punktów we wszystkich kryteriach
oceny, a cena oferty została podwyższona do kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
4. Zamawiający zdecydował się zwiększyć kwotę przeznaczoną na udzielenie zamówienia o 17.620,00
PLN do wartości oferty najkorzystniejszej.
5. Zamawiający wskazuje nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
Liczba punktów
Firma (nazwa) lub
Liczba pkt
Numer
Cena oferty
w kryterium
Rozdzielczość
nazwisko oraz
w kryterium
Razem
oferty
brutto
zwiększenie
monitora
adres Wykonawcy
cena (60 %)
gwarancji (40%)
FOREX-iT
Paweł Gwóźdź
1
56.600,00 PLN
60,00
20,00
20,00
100,00
ul. Nawojowska 160
33-300 Nowy Sącz
OPTIserw Kraków
Jarosław Pogwizd
2
62.530,00 PLN
50,47
20,00
20,00
90,47
ul. Kr. Jadwigi 31,
33-300 Nowy Sącz
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II. Zamawiający dziękuje za wzięcie udziału w postępowaniu. Jednocześnie, w oparciu o art. 94 ust. 1 pkt. 2
ustawy, Zamawiający informuje, że umowa nie może zostać zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
III. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia zostało zawarte w Rozdziale XVII specyfikacji.

Nowy Sącz, dn. 30.04.2019 r.

KANCLERZ
/-/ Zbigniew Gorgosz
Otrzymują:
1. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę;
2. a/a.

