
                           Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /16                                               Data: 07.03.2016 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę serwerowego systemu operacyjnego dla „Pro-Medica” w Ełku Sp.

z o.o.  (Znak postępowania: 739/2016)

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. informujemy, iż do dnia 02.03.2016r.  do godz. 10:30

(termin składania ofert) do Zamawiającego wpłynęło 6 ofert. W wyniku przeprowadzonej procedury do

realizacji zamówienia została  wybrana oferta firmy:

Jakub Hryciuk ONEX GROUP, ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa
wartość netto:  43 356,74 zł ; wartość brutto: 53 328,79 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty,   5,00 pkt – termin
realizacji; łączna punktacja - 100,00 pkt
Oferta najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w
SIWZ.
Ponadto zostały złożone oferty:
Innowation In Technology Sp. z o.o., ul. Śliwkowa 1, 78-100 Niekanin
streszczenie  oceny i  porównania  złożonej  oferty:  93,53  pkt-  wartość  brutto  oferty,  5 pkt  –  termin
realizacji; łączna punktacja – 98,53  pkt
Auditoria Marcin Wojna, ul. Dutkiewicza 10, 63-100 Śrem
streszczenie  oceny i  porównania  złożonej  oferty:  94,54  pkt-  wartość  brutto  oferty,  5 pkt  –  termin
realizacji; łączna punktacja –  99,54 pkt
Response Sp. z o.o., ul. P.O.W. 92/94, 98-200 Sieradz
streszczenie  oceny i  porównania  złożonej  oferty:  91,14  pkt-  wartość  brutto  oferty,  5 pkt  –  termin
realizacji; łączna punktacja – 96,14  pkt
T-Matic Ełk Sp.  z o.o., ul. Wawelska 22H, 19-300 Ełk
streszczenie  oceny i  porównania  złożonej  oferty:  88,10  pkt-  wartość  brutto  oferty,  5 pkt  –  termin
realizacji; łączna punktacja – 93,10  pkt

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 
informuje, że z postępowania wykluczono następującego  Wykonawcę:     
A.P.N. PROMISE S.A. ul. Kryniczna 2 03-934 Warszawa

Uzasadnienie faktyczne i prawne:
Zgodnie z rozdziałem V ust 2 SIWZ Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia był zobowiązany 
przedłożyć w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, dokument: 



Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 
Wykonawca nie złożył wymaganego dokumentu w swojej ofercie, wobec czego Zamawiający  działając 
zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 04.03.2016 r wezwał Wykonawcę do 
uzupełnienia brakującego dokumentu. Termin złożenia brakującego dokumentu upłynął w dniu 07.03.2016 r o 
godz. 11:00. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył brakującego dokumentu. W związku z 
powyższym Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania (art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp) a, a tym 
samym oferta Wykonawcy została odrzucona.

Umowa  zostanie  zawarta w  6-tym  dniu  od  dnia  przesłania  zawiadomienia  o  wyborze
najkorzystniejszej oferty  zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) 

Z poważaniem


