Znak sprawy: ZP.272.16.2020

ZAMAWIAJĄCY
Powiat Proszowicki – Starostwo Powiatowe w Proszowicach
32-100 Proszowice, ul. 3 Maja 72

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY
27.10.2020r.
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych /tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. / o wartości szacunkowej
powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

„Zakup infrastruktury informatycznej”
w ramach projektu
„Elektroniczna administracja w Powiecie Proszowickim” współfinansowanego z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020,
Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby,
Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja, z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
W imieniu Zamawiającego na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 poz. 1843 z poźn. zm., zwanej dalej
„ustawą”) zawiadamiam o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia
publicznego.
Część 1
MAXTO ITS Sp.k., ul. Willowa 87, 32-085 Modlniczka oraz MAXTO Sp. z o.o., SKA, ul.
Willowa 87, 32-085 Modlniczka, część I – brutto 185.115,00 zł.
Podsumowanie oceny złożonych ofert:
Wykonawca:
Ocena w kryteriach oceny ofert,
w tym:
1. Cena

MAXTO

DS COMP

60

Nie podlega
ocenie

2. Serwis

40

Nie podlega
ocenie

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: MAXTO. Oferta ta spełnia wszystkie wymogi
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała najwyższą ocenę w kryteriach
oceny ofert spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Oferta Wykonawcy DS Comp Sylwia Dulak została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7b
ustawy PZP.

Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż w dniu 03.11.2020 r. w siedzibie
Zamawiającego. Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2) ustawy pzp, umowa może być od dnia przesłania w
formie elektronicznej (e-mail) zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Część 2
MAXTO ITS Sp.k., ul. Willowa 87, 32-085 Modlniczka oraz MAXTO Sp. z o.o., SKA, ul.
Willowa 87, 32-085 Modlniczka, część II – 45.411,60 zł.
Podsumowanie oceny złożonych ofert:
Wykonawca:

MAXTO

WEB
PROFIT

Ocena w kryteriach oceny ofert,
w tym:
1. Cena

60

49,92

2. Serwis

40

40

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: MAXTO. Oferta ta spełnia wszystkie wymogi
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała najwyższą ocenę w kryteriach
oceny ofert spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż w dniu 03.11.2020 r. w siedzibie
Zamawiającego. Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2) ustawy pzp, umowa może być od dnia przesłania w
formie elektronicznej (e-mail) zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Część 3
MAXTO ITS Sp.k., ul. Willowa 87, 32-085 Modlniczka oraz MAXTO Sp. z o.o., SKA, ul.
Willowa 87, 32-085 Modlniczka, część III – 55.350,00 zł.

Podsumowanie oceny złożonych ofert:
Wykonawca:

MAXTO

Ocena w kryteriach oceny ofert,
w tym:
1. Cena

60

2. Serwis

40

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: MAXTO. Oferta ta spełnia wszystkie wymogi
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała najwyższą ocenę w kryteriach
oceny ofert spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż w dniu 03.11.2020 r. w siedzibie
Zamawiającego. Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2) ustawy pzp, umowa może być od dnia przesłania w
formie elektronicznej (e-mail) zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

