Lubaczów, dnia 24.10.2018 r.

ZP.7.2018

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ochrona dziedzictwa kulturowego Kresów
poprzez rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej „Proświta” w Radrużu wraz ze zmianą sposobu
użytkowania

na

funkcję

administracyjno-muzealną,

etap

II

–

Dostawa

projektora

multimedialnego.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (t.j. - Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zmianami), zwanej dalej „ustawą” Zamawiający
informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez
Wykonawcę:
Biuro Usług Komputerowych „Lech-Kom”
mgr Maria Lechowicz
ul. Konery 9, 37-600 Lubaczów

Uzasadnienie wyboru:
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art.91 ust.1 ustawy oraz Kodeks cywilny.
Oferta była jedyną złożoną w prowadzonym postępowaniu, a Wykonawca ją składający nie podlega
wykluczeniu z postępowania. Oferta

wpłynęła do Zamawiającego w wyznaczonym terminie, została

sporządzona zgodnie z cyt. wyżej ustawą oraz wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kwota oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
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W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Cena brutto
Numer
oferty

1

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Okres gwarancji

Biuro Usług Komputerowych
„Lech-Kom”
mgr Maria Lechowicz
ul. Konery 9, 37-600 Lubaczów

Punkty
Punkty
w kryterium
w kryterium „Pkt. w kryt.
„cena”
okres
gwarancji”

Łączna
punktacja

2.700,00 zł
60,00

40,00

100,00

24 miesiące

1. Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt. 2 ustawy Zamawiający informuje, że w prowadzonym
postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Zamawiający informuje, że w prowadzonym
postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z
wyłonionym Wykonawcą możliwe będzie przed upływem terminów, o których mowa w art.94 ust.1
pkt 2 ustawy ze względu na fakt, że w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę (art.94 ust.2 pkt 1
lit.a ustawy).
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone
w Dziale VI ustawy – „Środki Ochrony Prawnej”.

Dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie
mgr Stanisław Piotr Makara
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