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L.Dz.'NETA/$6.2}OS Gda6sk, 19.08.2008

INF'ORMACJA O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OF'ERTY

Politechnika Gdaiska Wydzial Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
zawiadami4 iz w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
ZPDT/\ ETV08, CWP| 15l/009/D/08 na dostawQ komputer6w stacjonamycb, serwer6w,
notebook6q sprzQtu komputerowego oraz prcjektor6w dla Wydzidu Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki Polite{hniki Gdafskiej wybrano oferty:

czQse A
Axel Computer Sp. z o.o.
uL Chodowieckiego 5
80-208 Gdafsk
Uzasadnienie:
Najkorzf,stniejsza ofertr w rozumieniu art 2 ust 5 wtswy PZP.

Wykonawcy,ll6rzf zlozyli oferty w czesci A:
Axel Computer Sp. z o.o.
ul. Chodowieckiego 5
80-208 Gdafsk
- lOOpkt w kryterium oceny ofert, h.znr p[Dldrcjr lo0pkt

W postepowaniu w czQici A oprocz ryzej l,rymienionego Wykonawcy nie zostaly zloZone
inne oferty.

ZPIORR



cz4sc B
SAD Sp. z o.o,
ul Pul&wska 182
02-670 Warszawa
Uzasadnienie:
Nejkorzf,stniejszr oferta w rozumieniu arL 2 ust 5 ust!ry PZP.

Wykonawcy, kt6rzy dorryli oferty w czQsai B:
SAD Sp. z o.o.
ul Pdawska 182
02-670 Warszawa
- 100pkt w krt a€rium oceny ofert, lqcznr punlrtacja lfi)pkt

RESET Sp. z o.o.
Motycz232
2l-030 Motycz

Axel Computer Sp. z o.o.
ul. Chodowieckiego 5
80-208 Gdansk

W postQpowaniu w czQsci B opr6cz wyiEj $lmienionych Wykonawc6w nie zostaly zlozone
inne oferty.

czniec
Ciocom Computer Systems
W. Bojarski, Z Czerniak Sp6lk jawm
ul. Do Studzienki
80 - 227 Gdrisk
Uzasadnienie:
Najkorzystniejsza ofert& w rozumietriu art 2 ust 5 usta$y PZP.

Wykonawcy, kt6rzy do2yti oferty w czQsci C:
Crocom Computer Systems
W. Bojarski, Z. Czerniak Sprilke jawna
ul. Do Studzienki
80 - 227 Gdaisk
- 100pkt w kryterium oceny ofert, lqczna punktacja lfi)pkt.

W post{powaniu w czeSci C oprocz *yzej wymienionego Wykonawcy nie zostaty zlo2one
inne oferty.



INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

Politechnika Gdanska Wydzial Elekfoniki, Telekomunikacji i Idormatyki
zawiadami4 iz w postQpowariu prowadzon)'n w trybie przetaryu nieograniczonego
ZP/21lNETll0\, CRZPll5ll009/D/08 na dostawQ komputerow stacjonarnych, serwerdw,
notebook6w, sprzetu komputercwego omz projektor6w dla Wydziatu Elektoniki,
Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskiej w czesci B odrzucono ofertQ fiImy:

Axel Computer Sp. z o.o.
ul. Chodowieckiego 5
80-208 Gdaisk

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiaj1cy w opisie przedmiotu Zarn6wienia wymagal, aby do zaoferowanego

komputera Wykonawca dol4czyl oprogramowanie. Wykonawca zaproponowal komputer bez
oprograrnowania. Tresi oferty nie odpowiada tresci SIWZ.

Podstawa prawtra:
Art. 89 ust 1 pkt 2.

INFORMACJA O WYKLUCZENIU WYKONAWCY Z
POSTEPOWANTA r ODRZUCENIU OFERTY

Politechnika Gdanska Wydzial Elektroniki, Telekomunikacji i Infonnatyki
zawiadafifa, iz w postqpowaniu prowadzonlm w trybie przetargu nieograniczonego
ZPD'I /WETVog, CRZP/lsl /009/D/08 na dostawQ komputer6w stacjonamyc\ serwerow,
notebook6w, sprzQtu komputercwego oiaz projektor6w dla Wydzialu Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki Polit€chniki cdaiskiej w czpdci B Zamawiaj4cy wykluczyl
WykonawcQ z postQpowania oraz odrzucil ofertQ firmy:

RESET Sp. z o.o.
Motyaz232
2l-030 Motycz
Uzasadnienie faktycznc:
W pkt Ix S[wZ ,,Wykaz oSwiadczei lub dokument6w, jakie maj4 dostarczyi Wykonawcy, w
celu potwierdzenia spelnienia warunk6w udzialu w postQpowaniu" zamawiaj4cy
wyspeclfrkowal, iz Wykolawca zobowi4zany jest dostarczyi:

- aktualne zaiwiadczenia wla3ciwego naczelnika ur<du skarbowego oraz wla5ciwego
oddziafu Zakladu lJbezpieczeri Spolecznych lub Kasy Rolniczego llbezpieczenia
Spolecznego potwierdzaj4cych odpowiednio, ze wykonawca nie zalega z oplaceniem
poda&6w, oplat oraz skladek na ubezpieczenia zdrowotne i spoleczne, lub
zaai\.tiadcze6, ie lEyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie
na raty zaleglych plabo6ci lub wsb:zlmanie w caloSci wykonania decyzji wla3ciwego
organu - wystawionych nie wczesniej niz 3 miesiqce przed uplywem terminu
skladania ofert-



- aktualDa infotmacja z Krajowego Rejeshu Karnego w zakesie okeSlonym w art. 24
ust 1 plt, 9 ustawy,,hawo zam6wief publicaych", $rystawiona nie wcz€Sniej niz 6
miesiq.cy przed uplywem terminu skladaoia of€rt

Wykonawcs dokumont6w tych ni€ dolqpzt do oferty. W dtriu 12.0E.2008 Zqmawiajqqy w€zwal
Wykolawca do uzupehienia dotuneot6w w terminie do &ia 1t.08.2008 do godz 15:00. Wykonawca
w wymagsnym terminie dokumetrt6w nio dostsrczyL W zwiq?ku z povryr,sz.l'ttr Zatua| iajry
{ykluczyl Wykonawce z postgltowania o udzieleoie zam6wienia. Oferte W1*olawcy vykluczonego
uznajo siQ za odrzuoonq.

Podstawr prrwm:
- wykluczflir WykonrwcT &rt 24 urt 2 pkt 3
- odrzucenia oferty Nrt 24 ust 4, rrl 89 ult 1 pl.t 5
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