Rzeszów, dn. 1.12.2020 r.

Oznaczenie sprawy: VI.261.17.2020
Ogłoszenie nr 609933-N-2020

ZAWIADOMIENIE
w trybie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2019, poz. 1843 wraz z późn. zm.)

o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na realizację zadania pod nazwą:
„Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego dla WiMBP w Rzeszowie”
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. 2019, poz. 1843 wraz z późn. zm.).
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 wraz z późn. zm.), zwana dalej
„ustawą Pzp”.
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie zawiadamia, że w wyniku oceny
ofert oraz badania oferty, która została oceniona jako najkorzystniejsza (zgodnie z art. 24aa
ustawy Pzp) wybrano do realizacji zamówienia jedyną ofertę złożoną w postępowaniu, przez
firmę:
Quatro Computers Maciej Zachara, 35-064 Rzeszów, ul. Matejki 2.
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca – Quatro Computers Maciej Zachara spełnił wszystkie warunki zawarte w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz art. 22 ust. 1 pkt. 1-2 ustawy Pzp.
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Zamawiający dokonał oceny spełnienia tych warunków na podstawie oświadczeń złożonych
przez Wykonawcę oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu wykazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca
przedstawił ofertę spełniającą wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w
SIWZ.
Wykonawca - Quatro Computers Maciej Zachara złożył jedyną ofertę w prowadzonym
postępowaniu, uzyskując ogółem 100,00 punktów w ramach dwóch badanych kryteriów
(cena, okres gwarancji).
Numer
oferty
Oferta nr 1

Nazwa Wykonawcy
Quatro Computers
Maciej Zachara,
35-064 Rzeszów,
ul. Matejki 2

Punktacja w
kryterium I
– Cena

Punktacja w
kryterium II
– Okres gwarancji

60,00 pkt.

40,00 pkt.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że w prowadzonym
postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że w prowadzonym
postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt.
1) lit. a) ustawy Pzp.

Kierownik Zamawiającego
p.o. Dyrektor WiMBP w Rzeszowie
mgr Barbara Chmura
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