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NOZ – 3311/  74 /            /13
                                     WG  ROZDZIELNIKA  

Nr  sprawy: NOZ -  10 /  13           

                              Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Lublinie,  20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8 działając na podstawie art. 92 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr113 poz. 759 z późn. 
zm. ) – zwanej dalej „ustawa Pzp” - uprzejmie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę wyeksploatowanego sprzętu 
komputerowego, rozstrzygnęło przetarg dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty.
Do dnia 18-07-2013 r. do godz. 09:00 wpłynęły 04 oferty.
Komisja przetargowa po zapoznaniu się z ofertami dokonała ich  wnikliwej analizy i oceny,  zgodnie z 
kryteriami ocen zawartymi w pkt. XVII SIWZ i wybrała nw ofertę jako najkorzystniejszą:

Oferta nr 2 – ACOM Sp. J. Wanda Drzewiecka Anna Drzewiecka, 
                       ul. Okólna 103, 42-218 Częstochowa,
                        – oferta otrzymała 100,00 pkt.
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.
W postępowaniu przetargowym zostały złożone jeszcze trzy oferty, które otrzymały następującą 
punktację:
Oferta nr 3 – MX Solution  Sp. z o. o., ul. Poprzeczna 82, 51-167 Wrocław, 
                        – oferta otrzymała 76, 76 pkt.
Oferta nr 4 – COMTRONIC Sp. z o. o.,  ul. Zana 1, 20-601 Lublin, 
                             – oferta otrzymała 68, 15 pkt.
Natomiast oferta nr 1 złożona przez firmę Framko 2  Sp. J. J. Strykowski, S. Miazga, 
ul. Duża 22,  25-013 Kielce, została odrzucona na podstawie art  89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp,  ponieważ 
jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający w załączniku Nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia  - parametry techniczne” w 
poz. 5 Monitor  wymagał od Wykonawców w ppkt 13 zaproponowania monitora o poborze mocy   przy 
włączonym monitorze – Max 20 W i przy wyłączonym – Max 0,3 W, natomiast Wykonawca w swojej  
ofercie zaproponował monitor o poborze mocy przy włączonym monitorze – 15 W i przy wyłączonym – 
0,5 W.
O terminie zawarcia umowy wybrany Wykonawca zostanie poinformowany w terminie późniejszym.
Dziękujemy za udział w procedurze przetargowej.

ZATWIERDZIŁ
   DYREKTOR
Zdzisław Kulesza

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j.  Dz. U. z 2010 r.  Nr 113 
poz.759
 z późn. zm.) żądamy odwrotnego potwierdzenia otrzymania pisma przesłanego faksem w dniu dzisiejszym pod nr faks: 
(81)  533-78-00
- ilość stron ..................................................
- data otrzymania ..........................................
- pieczęć i podpis adresata ............................
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