Szczawno- zdrój, dn. 12.03.2013r.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Niniejszym na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.
zm.), Zamawiający: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z
siedzibą w Szczawnie – Zdroju zawiadamia o wyborze oferty
najkorzystniejszej w postępowaniu pn: „Obsługa i administracja
infrastrukturą
teleinformatyczną
budynku
Dolnośląskiego
Parku
Technologicznego T- Park w Szczawnie Zdroju na potrzeby Dolnośląskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Nr
zamówienia publicznego:
ZP/PN/SZP/9/2013.

A.
Do dnia 11.03.2013r. do godziny 12:00 do Zamawiającego wpłynęły
następujące oferty:
Numer
oferty

1

Nazwa i adres Wykonawcy

heapmail Internet Solutions Sp. z o.o.,
ul. Beethovena 10,
58-300 Wałbrzych

B.
Zamawiający przyznał następującą punktację w ramach kryteriów
oceny ofert:
Nr
oferty

1

Nazwa i adres
Wykonawcy

Kryterium:
(W1)

heapmail
Internet
Solutions
Sp. z o.o.,
ul. Beethovena
10,
58-300
Wałbrzych
arturm@hm.pl

60

Kryterium:
(W2)

Kryterium:
(W3)

Kryterium:
(W4)

podwykonawcy

10

20

5

5

gdzie:
- W1 -cena brutto za 1 miesiąc świadczenia usługi – waga 60%;
- W2- czas przystąpienia Wykonawcy do wykonania diagnozy zgłoszonej usterki sprzętu komputerowego
lub oprogramowania (w godzinach zegarowych) – waga 10% ;
- W3- czas przystąpienia Wykonawcy do wykonania diagnozy zgłoszonej usterki w przypadku
serwerów i sprzętu sieciowego ( w godzinach zegarowych) – waga 20% ;
- W4 -termin płatności faktury liczony w dniach kalendarzowych – waga 5%;
- „podwykonawcy” - wykonanie zamówienia przez wykonawcę własnymi siłami bez udziału
podwykonawców – deklaracja wykonawcy o wykonaniu całości przedmiotu zamówienia własnymi
silami bez udziału podwykonawców skutkuje przyznaniem 5 pkt.

C.

Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy:
heapmail Internet Solutions Sp. z o.o.,
ul. Beethovena 10,
58-300 Wałbrzych

W postępowaniu przetargowym uczestniczył 1 Wykonawca. Wybrana oferta
została sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty
odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Oferta w myśl przyjętego kryterium oceny ofert otrzymała
łącznie 100 pkt.
D.

Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.

E.

Zamawiający wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy.

F.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. „a”
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
umowa
w
sprawie
niniejszego zamówienia może zostać zawarta z pominięciem
terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 1 tej Ustawy. O
planowanym terminie zawarcia umowy wybrany wykonawca
zostanie poinformowany odrębnym pismem.

G.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż wobec czynności podjętych
przez Zamawiającego w toku postępowania można wnieść środki
ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI Ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr
113, poz. 759 z późn. zm.).

