Informacja o wyniku
Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:
ZP.272.00047.2016
l.dz.: ZP.KW-00295/16

Data:
17.08.2016 r.

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawę usług serwisowych.
Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 w wersji obowiązującej do dnia 28 lipca 2016 r.), w związku z art. 16 ust. 1 ustawy
z dnia 22 czerwca 2016 r. – o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez
IT-PARTNER Mirosław Wiszniowski, Lusowo ul. Słoneczna 3, 62-080 Tarnowo Podgórne, w której zaproponowano
realizację zamówienia za kwotę 157.668,98 zł brutto i zaoferowano odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę, którym zostaną powierzone czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: 1,00.
Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejszą złożoną w prowadzonym postępowaniu i otrzymała maksymalną liczbę
punktów w oparciu o przyjęte w SIWZ kryteria oceny.
Wykonawca spełnił wymogi formalno – prawne udziału w postępowaniu.
Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty
w niniejszym postępowaniu, punktacja przyznana ofertom:

Nr
oferty

1
2

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

IT-PARTNER Mirosław Wiszniowski,
Lusowo ul. Słoneczna 3, 62-080 Tarnowo Podgórne
Simplicity Poland Sp. z o. o.,
Aleje Jerozolimskie 146 A, 02-305 Warszawa

Liczba punktów Liczba punktów w kryterium:
w kryterium:
Odsetek osób zatrudnionych
Cena oferty
na podstawie umowy o pracę
brutto w zł
(waga: 90%)
(waga: 10%)

RAZEM

90,00

10,00

100,00

73,84

10,00

83,84

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, pok. 103A w dniu 22.08.2016 r., zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2, w zw. z art. 94 ust. 2
pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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