file_0.jpg

file_1.wmf



RI.271.12.2012                                                                                                                       Jelcz-Laskowice, 2012-07-02
   
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)   O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: 
Zakup i montaż systemu monitoringu na terenie Osiedla Fabrycznego w Jelczu-Laskowicach
1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Biuro Ochrony RANGER Sp. z o.o.
Ul.Filipowicza 2
52-200 Wrocław
Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełniła wymagania SIWZ i była najkorzystniejsza w kryterium ceny. 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
 
Punkty
1.
Dolnośląskie Centrum Informatyki Sp. z o.o.
Ul.Legnicka 52
54-204 Wrocław
0
2.
Fortuna Communication Sp. z o.o.
Ul.Buforowa 4c
52-131 Wrocław
0
3
Biuro Ochrony RANGER Sp. z o.o.
Ul.Filipowicza 2
52-200 Wrocław
100
4
ALERT systemy Alarmowe Robert Stochalski
Ul. Wrocławska 13/4
56-420 Bierutów
42.42
5
ComStar Gilewski Marcin
Ul.Brzozowa 5
63-930 Jutrosin
0
6
FALCOM-SYSTEM Rafał Szumiński
Ul. Oriona 4/24
67-200 Głogów
0
































2.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu   odrzucono  następujące oferty: 
2.1 Dolnośląskie Centrum Informatyki Sp. z o.o.
Ul.Legnicka 52
54-204 Wrocław
Uzasadnienie faktyczne:
Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zaoferowane urządzenia nie spełniają wymagań Zamawiającego tj.
a.) brak charakterystyki rejestratorów; 
b) APC Smart- UPS XL 48V - zaproponowany UPS działa w topologii line interaktiv, wg SIWZ powinien być on-line.

Uzasadnienie prawne:
Art.89 ust.1 pkt.2
Zamawiający  odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści  SIWZ 
2.2 Fortuna Communication Sp. z o.o.
Ul.Buforowa 4c
52-131 Wrocław
 Uzasadnienie faktyczne:
Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zaoferowane urządzenia nie spełniają wymagań Zamawiającego.
1 ) UPS Fideltronik Ares 1600 - zaproponowany UPS działa w topologii line interaktiv, wg SIWZ powinien być on-line
2 )rejestrator BCS 1604 HF-U - dostęp do dysku jest utrudniony (nie ma kieszeni- jak było w SIWZ- tylko trzeba rozkręcać obudowę)
3) w ofercie brak wyliczenia mocy dla UPS
Uzasadnienie prawne:
Art.89 ust.1 pkt.2
2.3 ComStar Gilewski Marcin
Ul.Brzozowa 5
63-930 Jutrosin
Uzasadnienie faktyczne:
Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Brak możliwości porównania oferty z wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi wymaganych urządzeń (minimalne parametry).
Uzasadnienie prawne:
Art.89 ust.1 pkt.2
2.4 FALCOM-SYSTEM Rafał Szumiński
Ul. Oriona 4/24
67-200 Głogów

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania
Uzasadnienie prawne:
Art.89ust.1 pkt.5

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu    wykluczono następujących  wykonawców:
FALCOM-SYSTEM Rafał Szumiński
Ul. Oriona 4/24
67-200 Głogów

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający w dniu 18.06.2012r wezwał Wykonawcę  do uzupełnienia dokumentu tj. dowodu opłaty za polisę ubezpieczeniową. Wykonawca uzupełnił dokument ,lecz nie spełnia on warunków Zamawiającego tj. Składka polisy ubezpieczeniowej nie została opłacona najpóźniej w dniu upływu terminu składania ofert . Termin składania  ofert to 12.06.2012r. Dowód opłacenia składki – 18.06.2012r.

Uzasadnienie prawne:
Art.24 ust.2 pkt.4

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie  5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty  tj  ok. 10 .07.2012r.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1)	wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2)	odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:
1)	niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
2)	zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, 
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie. 
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm)
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Kierownik Zamawiającego

