MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
97-200 Tomaszów Maz., ul. Cekanowska 5
tel 044 723-73-53, fax 044 723-34-89

Zamawiający:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Tomaszowie Maz.
ul. Cekanowska 5
97-200 Tomaszów Maz.
NIP: 773-177-19-68,
REGON: 004700728
Do wszystkich Wykonawców
Nasz znak: MOPS. I.s. 217/ 2,3,5P

/2008

Data: 12.06.2008r.

ZAW IAD O M I E N I E
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2006, Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu
w trybie zapytania o cenę na:
dostawę sprzętu elektronicznego w ramach projektu „WSPARCIE”, którego
beneficjentem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim,
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII
„Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
1. Wybrano najkorzystniejszą ofertę – ELTRONIK Tomasz Świtała, 97-300 Piotrków Tryb.
ul. Dmowskiego 37,
Cena netto: 15.340,00 zł.,
Cena brutto: 18.714,80 zł.
Punkty: 100 (100%)
UZASADNIENIE:
Wybrano ofertę najkorzystniejszą pod względem cenowym. Wybrany oferent zaproponował
najniższą cenę za całość dostawy, stanowiącej przedmiot zamówienia. Wyboru dokonano
w oparciu o jedyne kryterium zamówienia jakim była cena.
Wybrany oferent uzyskał największą liczbę punktów – 100 tj. 100%. Punkty przyznawane
oferentom, liczone były zgodnie z treścią specyfikacji, według następującego wzoru:
Cena (C) = oferta o najniższej cenie oferty x 100% : cenę ofert badanej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2. Poza wyżej wymienionym Wykonawcą w postępowaniu oferty złożyli:
– Agencja Obsługi Biura, Zbigniew Chrząszczyk, ul. Wojska Polskiego 250,
97-300 Piotrków Tryb.;
– F.H.U. „KOMBO”, Łukasz Kompa, ul. I. Mościckiego 12, 97-200 Tomaszów Maz.;
3. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: BRAK
4. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania: BRAK
5. Liczba Wykonawców, do których wysłano zapytanie o cenę: 5
Pouczenie:
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przysługują
środki ochrony prawnej określone w dziale VI w/w ustawy. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w
którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł do Zamawiającego w taki sposób, że mógł
zapoznać się z jego treścią. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
Zamawiający rozstrzyga protest w terminach określonych w art. 183 Prawa Zamówień Publicznych. Od
rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje odwołanie (art. 184 ust. 1 w/w ustawy)
Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza w terminie nie krótszym
niż 7 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

w imieniu Zamawiającego
Z up. Prezydenta Miasta
Tomaszowa Maz.
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Jolanta Szustorowska

