Warszawa, dnia 16 kwietnia 2020 r.
Nr pisma: WZP-262-1/2020/MSY/NP-122/2020

Wykonawcy

Strona internetowa Zamawiającego
bip.imgw.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Dostawa sprzętu
komputerowego, przełączników sieciowych, kart sieciowych z podziałem na 2 części”, oznaczenie
sprawy: WZP-262-1/2020.

ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w części nr 1 zamówienia

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej ustawą, zawiadamia, że oferta złożona
przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Pana Marcina Dudę i Pana Pawła
Kapustę prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą: E-TECH S.C., M. Duda, P. Kapusta, ul. Maratońska
67/69, 94-102 Łódź, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania w części
nr 1 zamówienia, została wybrana jako najkorzystniejsza.
Przed upływem terminu składania ofert w w/w postępowaniu w części nr 1 zamówienia zostało złożonych
5 ofert.
Zamawiający, działając na podstawie art. 24aa ustawy, dokonał oceny ofert niepodlegających odrzuceniu
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdz. XIII ust. 9 Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia w w/w postępowaniu, zwanej dalej w skrócie SIWZ, tj. na podstawie kryterium Cena – waga:
100%.
Liczbę punktów przyznaną ocenianym ofertom Zamawiający ustalił w sposób przewidziany w Rozdz. XIII
ust. 10-12 SIWZ.
Na podstawie przeprowadzonej oceny Zamawiający stwierdził, że najwyższą liczbę punktów, w części
nr 1 zamówienia, otrzymała oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia: Pana Marcina Dudę i Pana Pawła Kapustę prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą:
E-TECH S.C., M. Duda, P. Kapusta, ul. Maratońska 67/69, 94-102 Łódź.
Zestawienie Wykonawców uczestniczących w w/w postępowaniu w części nr 1 zamówienia, a także ofert
ocenionych przez Zamawiającego i uzyskanych przez nie w procesie oceny liczby punktów, znajduje się
w poniższej tabeli.
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Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres Wykonawcy

Liczba punktów
Cena oferty brutto PLN

w kryterium oceny ofert
cena 100%

Statim Piot Wypijewski,
2

ul. Głogowska 3

42 355,05 zł

95,81 pkt

40 580,16 zł

100,00 pkt

51 660,00 zł

78,55 pkt

32 626,98 zł

Wykonawca wykluczony
na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy

46 715,40 zł

86,87 pkt

01-743 Warszawa
E-TECH S.C.
3

M. Duda, P. Kapusta
ul. Maratońska 67/69
94-102 Łódź
Exon Computer Systems
Andrzej Jassowicz

4

Spółka Komandytowa
ul. Widok 16
87-100 Toruń
SI4IT Sp. z o.o.

5

ul. Ślężna 116a
53-111 Wrocław
Integrated Solutions Sp. z o.o.

6

ul. Marcina Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa

Kierując się dyspozycją zawartą w art. 24aa ustawy, Zamawiający dokonał badania dołączonych do
najwyżej ocenionej oferty, złożonych w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwanego
dalej w skrócie jednolitym dokumentem), oświadczeń mających stanowić wstępne potwierdzenie okoliczności,
o których mowa w Rozdz. V ust. 1 SIWZ, tj. brak podstaw do wykluczenia z udziału w w/w postępowaniu
(z uwzględnieniem uzupełnionych w trybie przewidzianym w art. 26 ust. 3 ustawy jednolitych dokumentów,
w których Wykonawcy potwierdzili, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 16-18 oraz w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a i pkt 14, w art. 24 ust. 1 pkt 21, a także
w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy).
Według wstępnie podjętych ustaleń, Wykonawcy, których oferta została najwyżej oceniona, nie podlegali
wykluczeniu z postępowania.
Mając powyższe na względzie, Zamawiający, stosownie do treści zapisu zawartego w Rozdz. VI ust. 8 SIWZ,
na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy, wezwał Wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie dokumentów
i oświadczeń ostatecznie potwierdzających okoliczności, o których mowa w Rozdz. V ust. 1 SIWZ.
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Przed upływem wyznaczonego terminu, wskazani Wykonawcy złożyli oświadczenia i dokumenty. Złożone
oświadczenia i dokumenty ostatecznie potwierdzają, że nie podlegają oni wykluczeniu z udziału
w postępowaniu.
Zamawiający samodzielnie pozyskał dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
w okoliczności, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, tj. zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej dotyczące wspólników spółki cywilnej Pana Marcina Dudy oraz Pana
Pawła Kapusty.
Biorąc powyższe pod uwagę, Zamawiający uznał za najkorzystniejszą w części nr 1 zamówienia, zgodnie
z zapisami SIWZ, ofertę złożoną przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Pana
Marcina Dudę i Pana Pawła Kapustę prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą: E-TECH S.C., M. Duda,
P. Kapusta, ul. Maratońska 67/69, 94-102 Łódź.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie, o którym mowa w art. 94 ust. 1
pkt 1) ustawy.
Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.

Z poważaniem,
elektronicznie podpisany przez
mgr inż. Paweł Derek
ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU
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