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WYBoRZE oFERw NAJKoRzYsTNlElszĘ'

z DNIA 30 czerwca Żo14 r.
na zadanie pn.:

Dostawa sprzętu scenicznego ( nagłośnieniowy,oświetleniowy, kom puterowy)
(nr ref. sprawy: RCIZA lD I OLI OS I2Ot4)

Wałbrzyski ośrodekKulturyza W

ia

dam

ia,

iż podokonaniu ocenyzłożonych ofertwdniu

L8.o6.2aL4, W postępowaniu jak wyżej, za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 , złożonąprzez:

Kam_i Music Media Jarosław lgielski,

ul. Dmowskiego
18_400 Łomża

lc,

Cena oferty za częśćL, 2 oraz 3 - 155 730,30 zł brutto
Cena za częśćnumer 1 _ 66 604,50 zł brutto
Cena za częśćnumer 2_76825,80 zł brutto
Cena za częśćnumer 3 - 12 300,00 zł brutto
Liczba punktów w każdej z części: 100 pkt.

Wykonawca nie podlegał wykluczeniu, a jego oferta nie podlegał. oor.u."niu,

i

jest

najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium wyboru oferty określonego w Zaproszeniu, tj.: cena
brutto" Tym samym w/w firma została wybrana do realizacji zamówienia.

Zamawiający informuje także, iż w przedmiotowym zamówieniu wpłynęło5 ofert.

Zestawienie pozostałych ofert:

Numer ofeńy 1
PHPU ZUBER, Andrzej Zuber
ul. Krakowska 29c,
50-424 Wrocław,
Wykonawca złożyłofertę dla części numer 2
Liczba punktów w kryterium dla części 2: 64,85 pkt.

Numer oferty 3
M. OstrawskiSp.j.
Al. Armii Krajowej 5,

50-541Wrocław
Wykonawca złożyłofertę dla części numer 1, 2
Liczba punktów w kryterium dla części1; 72,00 pkt.
Liczba punktów w kryterium dla części 2: 78,76 pkt.

Numer oferty 4
ESS Audio Sp.z o.o.
Ul. Graniczna 17,
05-092 Łomianki
Oferta odrzucona
oferta niezgodna z przedmiotem zamówienia,
ai zgodnie z pkt. 2 Zaproszenia, przedmiot zamówienia
został określonyw załączniku numer 2 oraz 4"4'2|
Zaproszenia ofertę naleźy przygotować ściśle
według wymagań określonych w Zaproszeniu.
Wykonawca złożyłofertę z pozycjami innymi
(równoważnymi) niż podał to Zamawiający {w załączniku
numer 2 do zaproszenia Zamawiający określiłprecyzyjnie
jaki sprzęt jest mu niezbędny i potrzebny i taki należało
wycenić i przedstawić ofertę), chociaż Zamawiający nie
dopuściłzłożenia ofert równoważnvch.

Artyku|y Wyposażenia Scenicznego i Estradowego
F.H.U. ELWO-LIGHT, Piotr Wojtas,
osiedle 2 Pułku Lotniczego28A lok2'
31-869 Kraków
oferta nierozpatrzona, wpłynęła po terminie tj.l dnia
18.06.2014 r. o godzinie 12:50, wymóg złoźeniedo
godziny 10:00 dnia 18.06.2014r.

3/.

