Jarosław, dnia 18 stycznia 2021 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dla zamówienia o wartości szacunkowej równej lub większej od
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo
zamówień publicznych.
Oznaczenie numeru postępowania :
DAG/PN/24/20
Oznaczenie nazwy postępowania :
Dostawa i montaż sprzętu do laboratorium ( Klaster obliczeniowy ) oraz serwerowni.
Oznaczenie nazwy i numeru projektu :
„Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów
stawianych przez rynek pracy” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nr wniosku RPPK.06.04.02-18-0001/17)
Oznaczenie Zamawiającego:
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna
im. ks. Bronisława Markiewicza
ul. Czarnieckiego 16
37-500 Jarosław
NIP :792-17-94-406 Regon : 650894385
tel.: (16) 624-46-42/44, email : zamowienia.dpf@pwste.edu.pl
INFORMACJA O ZŁOŻONYH OFERTACH:
Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono
następujące oferty :
W zakresie części I:
Infores Pobo Sp. z o.o. Sp. k. Adres siedziby : ul. Mickiewicza 4, 37-700 Przemyśl, NIP: 7951992364 REGON:
690536453, KRS: 0000476096 – oferta w zakresie części 1

Wartość ogółem netto :

406 000,00 zł słownie: czterysta sześć tysięcy złotych

Wartość podatku VAT ogółem :

93 380,00 zł słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt
złotych

Wartość ogółem brutto :

499 380,00 zł słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy
trzysta osiemdziesiąt złotych

Oferowany okres gwarancji na wszystkie pozycje formularza cenowego – 2 lata
Termin zapłaty faktury będzie wynosił w terminie 21 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
Termin realizacji – wykonania przedmiotu zamówienia: 60 dni od dnia zawarcia umowy
W zakresie części II:
Infores Pobo Sp. z o.o. Sp. k. Adres siedziby : ul. Mickiewicza 4, 37-700 Przemyśl, NIP: 7951992364 REGON:
690536453, KRS: 0000476096 – oferta w zakresie części 2
Wartość ogółem netto :

330 000,00 zł słownie: trzysta trzydzieści tysięcy złotych;

Wartość podatku VAT ogółem :

75 900,00 zł słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset złotych

Wartość ogółem brutto :

405 900,00 zł słownie: czterysta pięć tysięcy dziewięćset złotych

Oferowany okres gwarancji na wszystkie pozycje formularza cenowego – 3 lata
Termin zapłaty faktury będzie wynosił w terminie 21 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
Termin realizacji – wykonania przedmiotu zamówienia: 60 dni od dnia zawarcia umowy
W zakresie części III:
INNERGO SYSTEMS Sp. z o.o., ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa, NIP: 9522064794, REGON: 141767212,
KRS: 0000329441 – oferta w zakresie części 3
Wartość ogółem netto :

44 937,53 zł słownie: czterdzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści siedem
złotych pięćdziesiąt trzy grosze

Wartość podatku VAT ogółem : 10 335,63 zł słownie:
sześćdziesiąt trzy grosze
Wartość ogółem brutto :

dziesięć tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych

55 273,16 zł słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote
szesnaście groszy

Oferowany okres gwarancji na wszystkie pozycje formularza cenowego – 5 lat
Termin zapłaty faktury będzie wynosił w terminie 21 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
Termin realizacji – wykonania przedmiotu zamówienia: 60 dni od dnia zawarcia umowy

W zakresie części IV:
AB Systems Sp. z.o.o., Adres siedziby : ul. Płk. Dąbka 8, 30-732 Kraków, NIP: 6792772588, REGON: 356736640
– oferta w zakresie części 4
Wartość ogółem netto :

168 000,00 zł słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych;

Wartość podatku VAT ogółem :

38 640,00 zł słownie: trzydzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści
złotych

Wartość ogółem brutto :

206 640,00 zł słownie: dwieście sześć tysięcy sześćset czterdzieści
złotych

Oferowany okres asysty na wszystkie pozycje formularza cenowego – 5 lat
Termin zapłaty faktury będzie wynosił w terminie 21 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
Termin realizacji – wykonania przedmiotu zamówienia: 60 dni od dnia zawarcia umowy
System Data Sp. z.o.o. Adres siedziby: ul. Sienkiewicza 42, 39-300 Mielec NIP: 8172031249 REGON: 180173809
KRS: 0000266000 – oferta w zakresie części 4
Wartość ogółem netto :

318 962,00 zł słownie:

trzysta osiemnaście tysięcy dziewięćset

sześćdziesiąt dwa złote
Wartość podatku VAT ogółem :

73 361,26 zł słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt
jeden złotych dwadzieścia sześć groszy

Wartość ogółem brutto :

392 323,26 zł słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta
dwadzieścia trzy złote dwadzieścia sześć groszy

Oferowany okres asysty na wszystkie pozycje formularza cenowego – 5 lat
Termin zapłaty faktury będzie wynosił w terminie 21 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
Termin realizacji – wykonania przedmiotu zamówienia: 60 dni od dnia zawarcia umowy
_______________________________________________________________________________
INFORMACJA ODNOŚNIE POSTĘPOWANIA I ROZSTRZYGNIĘCIA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI
_______________________________________________________________________________
Mając na uwadze powyższe jak również kryteria oceny ofert w odniesieniu do poszczególnych części, w zakresie
poszczególnych części objętych zakresem postępowania, dokonano następującego wyboru ofert, które uzyskały
następującą liczbę punktów:
Część I:

Infores Pobo Sp. z o.o. Sp. k. Adres siedziby : ul. Mickiewicza 4, 37-700 Przemyśl, NIP:
7951992364, REGON: 690536453, KRS: 0000476096
Kryteria wyboru oferty w zakresie części 1 cena = 52 %, okres gwarancji = 48 %

Oferta otrzymała następującą liczbę punktów:
Cena = 52 pkt., Okres gwarancji = 0 pkt.
Razem suma przyznanych punktów = 52 pkt.
Część II:

Infores Pobo Sp. z o.o. Sp. k. Adres siedziby : ul. Mickiewicza 4, 37-700 Przemyśl, NIP:
7951992364 REGON: 690536453, KRS: 0000476096
Kryteria wyboru oferty w zakresie części 2 cena = 58 %, okres gwarancji = 42 %
Oferta otrzymała następującą liczbę punktów:
Cena = 58 pkt., Okres gwarancji = 14 pkt.
Razem suma przyznanych punktów = 72 pkt.

Część III:

INNERGO SYSTEMS Sp. z o.o., ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa, NIP: 9522064794,
REGON: 141767212, KRS: 0000329441
Kryteria wyboru oferty w zakresie części 3 cena = 58 %, okres gwarancji = 42 %
Oferta otrzymała następującą liczbę punktów:
Cena = 58 pkt., Okres gwarancji = 42 pkt.
Razem suma przyznanych punktów = 100 pkt.

Część IV:

AB Systems Sp. z.o.o., Adres siedziby : ul. Płk. Dąbka 8, 30-732 Kraków, NIP:
6792772588, REGON: 356736640

Kryteria wyboru oferty w zakresie części 4 cena = 60 %, okres asysty = 40 %
Oferta otrzymała następującą liczbę punktów:
Cena = 60 pkt., Okres asysty = 40 pkt.
Razem suma przyznanych punktów = 100 pkt.
__________________________________________________________________________________
INFORMACJA O ZWIĘKSZENIU ŚRODKÓW:
Zamawiający informuje, iż w zakresie kwoty jaką zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia dokonał zwiększenia
rzeczonej kwoty w zakresie części 4.
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:
Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki
ochrony prawnej – podstawa prawna: art. 179 – 192 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
__________________________________________________________________________________
Zamawiający składa podziękowania za udział w postępowaniu.
W imieniu Zamawiającego :
mgr Tomasz Sikora
Kierownik Działu Pozyskiwania Funduszy
PWSTE Jarosław
Signed by /
Podpisano przez:
Tomasz Maciej
Sikora
Date / Data: 202101-18 13:25

