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Kraków, 2015-12-02

WOA/271-13/15-części serwerów 2015

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
ZLECENIE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym przedmiotem zamówienia jest:

dostawa wybranych części serwerowych w 8 odrębnych częściach zamówienia, do
realizowania zadań statutowych OKE w Krakowie w 2015 r.
Zamawiający:
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
os. Szkolne 37, 31-978 Kraków
informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
o wartości poniżej kwoty 30 000 euro, w którym zaproszono do złożenia ofert w publicznym
ogłoszeniu na stronie internetowej OKE w Krakowie, wybrano do realizacji zamówienia
najkorzystniejsze oferty dla poszczególnych części złożone przez Wykonawców:
Dotyczy
części
zam. nr

1
2
4
5
3

Nr
oferty
2

Morele.net Sp. z o.o. ul. Fabryczna 20A, 31-553
Kraków

3

ESUS IT A. Sabała, ul. Łukasińskiego 40/7, 71215 Szczecin

4

RESTOR Sp. J. P. Anton, A. Czapski, T.
Rostropowicz, ul. Dworkowa 2/107 a,00-784
WArszawa

1

aPRESS P. Sinkiewicz,ul. Kilińskiego 1a, 68-200
Żary

8

Cena ofertowa
2340,00
6789,60
246,00
553,50

6
7

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

1378,00
861,00
3559,99
848,70

Uzasadnienie wyboru: Wykonawcy zaoferowali najniższe ceny dostawy dla poszczególnych
części zamówienia ( numeracja części odpowiada numeracji Lp. z Formularza cenowego oferty).
Zawiadomienie jest równocześnie zleceniem wykonania zamówienia przez podanych wyżej
Wykonawców w zakresie dostawy wskazanych części zamówienia i na warunkach opisanych
w zaproszeniu do złożenia ofert z dnia 24-11-2015 r. bez konieczności dodatkowego
potwierdzenia przez Zamawiającego.
Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów w sprawie realizacji zamówienia
jest:
Marcin Frankiewicz - adres e-mail: mfranek@oke.krakow.pl
Tel.12 68-32-123
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Wymagany termin wykonania zamówienia czyli realizacji dostaw urządzeń do siedziby
Zamawiającego ustala się na dzień 08-12-2015 r.
Uwaga: W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku kompatybilności dostarczonych
części z posiadanymi serwerowymi płytami głównymi, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
zwrotu towaru, w terminie do 21 dni od dnia dostawy.

Do wiadomości:
1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty.
2. Strona Internetowa OKE w Krakowie.
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