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Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie
Dział Zamówień Publicznych
01-201 Warszawa, ul. Wolska 37
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fax: (22) 33 55 226
tel.: (22) 33 22 212, 214
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Warszawa, dnia 24.07.2009r
DZP/203/07/09

Do wszystkich zainteresowanych
dotyczy: przetarg nieograniczony na usługę serwisowania sprzętu komputerowego oraz obsługę
informatyczną Szpitala PN/29USK/06/2009
Szanowni Państwo
Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm., przesyłam
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
1) Najkorzystniejsza oferta:
Numer
oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Kwota

2

Padra s.c.
Adrian Borysiuk, Paweł Łagowski
ul. Lecha 12 m.43
05-400 Otwock

168 360,00 zł

Uzasadnienie wyboru: najniŜsza cena.
2) W toku analizy i badania ofert wykluczono następującą firmę:
a) ITCulture z siedzibą w Warszawie – gdyŜ nie złoŜyła w wyznaczonym terminie dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków koniecznych w postępowaniu (art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z poźn. zm.);
3) W toku analizy i badania ofert odrzucono następującą ofertę:
a) ITCulture z siedzibą w Warszawie – gdyŜ ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą
(art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z poźn. zm.);
4) Do upływu składania ofert złoŜono 2oferty, których zbiorcze zestawienie stanowi załączony druk ZP-12.
5) Streszczenie oceny i porównanie złoŜonych ofert zwiera załączony druk ZP-21.
6) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została umieszczona na stronie internetowej
www.zakazny.pl i wysłana do Wykonawców w dniu 24.07.2009r. Umowa z Wykonawcą zostanie
podpisana w dniu 01.08.2009r
.

Z powaŜaniem
Iwona Tatuch
Przewodniczący Komisji Przetargowej
1

oznaczenie sprawy PN/29USK/06/2009

DRUK ZP-12

Pieczęć zamawiającego

Zbiorcze zestawienie ofert
Nr
oferty

Nazwa firmy

Wartość brutto

Termin wykonania

Warunki płatności

1

ITCulture
ul. Wspólna 63B/10
00-687 Warszawa

156 355,20zł

12 miesięcy

przelew, 30 dni

2

Padra s.c.
Adrian Borysiuk, Paweł
Łagowski
ul. Lecha 12 m.43
05-400 Otwock

168 360,00 zł

12 miesięcy

przelew, 30 dni

…….......................................
(podpis osoby sporządzającej
protokół)

………………………………………………………..
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upowaŜnionej)

oznaczenie sprawy PN/29USK/06/2009

DRUK ZP-21

Pieczęć zamawiającego

Streszczenie oceny i porównania złoŜonych ofert

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium
cena

1

oferta odrzucona

2

100

.....................................................

(podpis osoby sporządzającej protokół)

numer strony ...

........................................................

(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upowaŜnionej

