
Szczecin, dnia 18.10.2017 r.

ZZ-2380-120/17

Informacja na stronę internetową/tablicę ogłoszeń

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

ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.), zwanej dalej „uPzp”na

„Naprawy,  przeglądy  i  konserwacje  kserokopiarek  znajdujących  się  w użytkowaniu

jednostek policji województwa zachodniopomorskiego”:

  Na podstawie art. 92 ust. 2 uPzp Zamawiający zawiadamia, że w zakresie :

Części I (Olivetti, Sharp, Minolta, Canon, Toshiba)

1a) postępowanie zostało rozstrzygnięte. W wyniku badania i oceny ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę

cenową złożoną przez Wykonawcę:

„Biurosystem”

Monika Lamczak

ul. Brązowa 83/6

70-781 Szczecin

za cenę 62 533,20 zł brutto i przy 2 - dniowym terminie realizacji usługi

2a)  nazwach albo imionach i  nazwiskach, siedzibach albo  miejscach zamieszkania  i  adresach,  jeżeli  są

miejscami  wykonywania  działalności  wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  na część  I, a  także punktację

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Nr

oferty

Wykonawca Liczba punktów

wg kryterium

cena

Liczba punktów 

wg kryterium

termin realizacji usługi

Łączna 

liczba 

punktów

2 BIUROSYSTEM

Monika Lamczak

ul. Brązowa 83/6, 70-781 Szczecin

60,00 40,00 100,00
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Części III (Nashuatec, Rex Rotary, Gestetner, Ricoh)

1c) postępowanie zostało rozstrzygnięte. W wyniku badania i oceny ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę

cenową złożoną przez Wykonawcę:

„Systemy Biurowe-Integracja”

Marcola i Wspólnicy, Spółka Jawna

ul.  Rosponda 30/3

71-793 Szczecin

za cenę  93 111,00 zł brutto i przy 1 - dniowym terminie realizacji usługi

2c)  nazwach  albo  imionach  i  nazwiskach,  siedzibach  albo  miejscach  zamieszkania  i  adresach,  jeżeli  są

miejscami wykonywania działalności  wykonawców, którzy złożyli oferty  na część III, a także punktację

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Nr

oferty

Wykonawca Liczba punktów

wg kryterium

cena

Liczba punktów 

wg kryterium

termin realizacji

usługi

Łączna 

liczba 

punktów

1 Systemy Biurowe-Integracja

Marcola i Wspólnicy, Spółka Jawna

ul. Rosponda 30/3, 71-793 Szczecin

41,80 40,00 81,80

2 BIUROSYSTEM

Monika Lamczak

ul. Brązowa 83/6, 70-781 Szczecin
34,07 20,00 54,07

3 3D Office S.C.

Michał Mosiński, Magdalena Kuliga

ul. Langiewicza 21/10, 70-263 Szczecin

60,00 20,00 80,00

5 KSERO CONTACT Sp. J.

Janusz Pęski, Mariusz Smólski 12,45 40,00 52,45
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Części IV (Kyocera)

1d) postępowanie zostało rozstrzygnięte. W wyniku badania i oceny ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę

cenową złożoną przez Wykonawcę:

„Biurosystem”

Monika Lamczak

ul. Brązowa 83/6

70-781 Szczecin

za cenę  59 325,36 zł brutto i przy 2 - dniowym terminie realizacji usługi

2d)  nazwach albo  imionach  i  nazwiskach,  siedzibach albo  miejscach  zamieszkania  i  adresach,  jeżeli  są

miejscami wykonywania działalności  wykonawców, którzy złożyli  oferty  na część IV, a także punktację

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Nr

oferty

Wykonawca Liczba punktów

wg kryterium

cena

Liczba punktów 

wg kryterium

termin realizacji usługi

Łączna 

liczba 

punktów

2 BIUROSYSTEM

Monika Lamczak

ul. Brązowa 83/6, 70-781 Szczecin

60,00 40,00 100,00

4 Anmit S.C.

ul. Szarotki 3, 71-604 Szczecin 45,85 40,00 85,85

3) dopuszczeniu do  dynamicznego  systemu  zakupów  (art.  92  ust.  1  pkt  5  uPzp):  Zamawiający

nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów (sekcja IV pkt 1.7 ogłoszenia o zamówieniu);

4)  nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp): Zgodnie z art. 102 ustawy 

Pzp dynamiczny system zakupów dotyczy wyłącznie postępowań dwuetapowych;

5) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp.

 

wyk. w 1 egz. 

wyk. A.P.
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