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                                                                                                            Zielona Góra , dnia 04.10.2013r.         

          OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ O FERTY 
                                                    na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy pzp     
 
1. Zamawiaj ący:  

1) pełna nazwa Zamawiającego:      Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych        
     2) kod, miejscowość województwo:  65-175 Zielona Góra, Lubuskie  
     3) ulica, nr domu:                              Staszica 2 
     4) nr tel., faks                                    tel. (+48) 68  452 51 00, faks  (+48) 68 452 51 02 
     5) adres strony internetowej:            www.zseis.zgora.pl 
     6) rodzaj Zamawiającego:                Inny: Szkoła. 
 
2. Post ępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:  

1) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż  200.000 euro na  
     zakup i dostaw ę    sprz ętu komputerowego oraz innego sprz ętu  na potrzeby  projektu  
     „Elektronik Szkoł ą przyszło ści” w ramach zadania współfinansowanego ze środków     
      Europejskiego  Funduszu Społecznego realizowa nego przez Zespół Szkół       
      Elektronicznych i  Samochodowych w Zielonej G órze ; 

2) miejsce realizacji zamówienia: Zielona Góra ; 
3) oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówie ń (CPV):  

        30.20.00.00-1- Urządzenia komputerowe  
        48.19.00.00-6- Pakiety oprogramowania edukacyjnego 
        32.42.00.00-3-  Urządzenia sieciowe; 
        30.21.31.00-6 – Komputery przenośne; 
        30.23.21.10-8 - Drukarki laserowe; 
        30.23.00.00-0-   Sprzęt związany z komputerami;                                 
     4) rodzaj zamówienia: dostawy.  
 
3. Dane Wykonawcy, którego ofert ę uznano za najkorzystniejsz ą:     

1) Wykonawca: Perceptus sp. z o.o. ;                           
2) kod, miejscowość: 65-140 Zielona Góra  ; 
3) ulica, nr domu, nr pokoju: ul. Drzewna 30/2A; 

     4) cena wybranej oferty z VAT:  171.273,50  zł ; 
     5) ilość punktów przyznanych w kryterium :„cena  ” – 100,00 pkt ;                           
     6) łączna ilość punktów: 100,00 pkt x 3 =  300,00 pkt.  
 
4. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest zgodna z ustawą z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2013 r. 907 ze zmianami ) i 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest najkorzystniejsza i otrzymała najwyższą 
liczbę punktów, tj. 300,00 (100,00x3) w oparciu o kryterium „cena-100%”. Wybrana oferta była 
jedyną złożoną w niniejszym postępowaniu.  
 
5. Dane o Wykonawcach, którzy zło żyli oferty:  

1) oferta nr 1  złożona przez: 
    -   Wykonawca : Perceptus sp. z o.o. ; 

         -   kod, miejscowość:     65-140 Zielona Góra  ; 
         -   ulica, nr domu, nr pokoju: ul. Drzewna 30/2A; 
        -    ilość punktów przyznanych w kryterium: „cena  ” – 100,00 pkt ;                           
        -    łączna ilość punktów:  100,00 pkt x 3 =  300,00 pkt.  
          

                     Dyrektor Szkoły   mgr Stanisław Rogulski  
                   ................................................................. 
                                                                                                              Podpis Dyrektora lub osoby 
                                                                                                 uprawnionej do reprezentowania Zamawiającego 


