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informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego na podstawie art.  39 i  nast.

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 

ze zm.), zwanej dalej „uPzp” na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych (tonery, bębny)

oraz części i akcesoriów (zespoły grzewcze fusery) do sprzętu biurowego i informatycznego

         Na podstawie art. 92 ust. 2 uPzp Zamawiający informuje o:

Dotyczy części (zadania) nr 7

1.1) rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 7 (art. 92

ust. 1 pkt 1 uPzp) złożonej przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Multikom” Adam Papierski

ul. Fabryczna 15

85-741 Bydgoszcz

za cenę brutto  2 915,06 zł.

Uzasadnienie  faktyczne:  Wybrana  oferta  uzyskała  największą  ilość  punktów  według  kryterium

cena 100%.

Uzasadnienie prawne:  Stosownie do art.  91 ust.  1 uPzp Zamawiający, wybrał ofertę najkorzystniejszą

na podstawie kryterium oceny ofert określonego w załączniku nr 3 do umowy ramowej oraz w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

1.2) punktacja przyznana ofertom w oparciu o kryterium określone w załączniku nr 3 do umowy

ramowej w celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy wykonawczej:



Zakres zamówienia cząstkowego
Wyliczenie wartość brutto oferty Wykonawców

[w zł] 

P.W. Multikom Adam Papierski

lp.
Kod produktu zalecany

przez producenta
Model drukarki Rodzaj materiału

Minimalna wydaj-
ność

str przy 5% pokry-
ciu

ILOŚĆ Cena jednostkowa brutto Wartośc brutto

1 F9J68A

HP PLOTER DesingJet T730

tusz black 300 ml 1 743,04 743,04

2 F9K17A tusz cyan 300 ml 1 714,49 714,49

3 F9K16A tusz megenta 300 ml 1 714,49 714,49

4 F9K15A tusz yellow 300 ml 1 743,04 743,04

      Razem: 2915,06

        

 Ranking ofert:      

        
L.p. Wykonawca Wartość brutto oferty Punkty uzyskane

 w oparciu
o kryterium cena

brutto oferty - waga
100%

    

1
P.W. Multikom Adam 
Papierski

2915,06 100,00     

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.


