STADION MIEJSKI
w BIAŁYMSTOKU

Białystok, dn. 02 lipca 2015r.
72015
Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, zawiadamiam, że w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
sprzętu multimedialnego, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Stadionu Miejskiego
w Białymstoku, (nr ogłoszenia: 142276-2015), na część I zamówienia - dostawa sprzętu
muhimedialnego obejmującego
montaż, konfigurację
oraz uruchomienie urządzeń, za
najkorzystniejszą została uznana oferta Wykonawcy:
Centrum Informatyki Z E T O S.A., ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok, za kwotę brutto 79 734,52
złotych.
Oferta za kryteria wyboru uzyskała łącznie 53,20 punktów; w kryterium najniższa cena - 48,20
pkt oraz w kryterium okres gwarancji - 5 pkt.
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się kryterium: najniższa cena (90 pkt) oraz okres
gwarancji (10 pkt).
Siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:
1) MIKOM Mirosław Roszkowski, ul. Główna 24A, 18-100 Łapy - oferta odrzucona ,
2) PHUP ZUBER, Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław - 98 892,00 zł brutto,
kryterium cena - 38,87 pkt, kryterium: okres gwarancji - 5 pkt,
3) Centrum Informatyki ZETO S.A., ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok - 79 734,52 zł brutto,
kryterium cena: 48,20 pkt, kryterium: okres gwarancji - 5 pkt,
4) YISUALPROMO, Karol Skoczek, ul. Ciołkowskiego 24, 15-523 Grabówka - oferta odrzucona.
Wykonawcy wykluczeni:
Oferta nr 4 - YISUALPROMO, Karol Skoczek, ul. Ciołkowskiego 24, 15-523 Grabówka, na
podstawie art. art. 24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca nie
wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy
wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Zamawiający na podstawie art. 26 ust 3 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę do uzupełnienia
brakujących dokumentów, potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu, a mianowicie wykazu zamówień wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich
3 lat wraz z dowodami czy zostały one wykonane lub wykonywane należycie. Wykonawca nie
uzupełnił dokumentów w wyznaczonym terminie.
Oferty odrzucone:
Oferta nr 1 - MIKOM Mirosław Roszkowski, ul. Główna 24A, 18-100 Łapy - na podstawie art. 89
ust 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.
Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy o wyjaśnienie w kwestii rażąco niskiej ceny, ponieważ
cena oferty wydawała się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budziła wątpliwości
co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi w SIWZ.
Wykonawca w dniu 30.06.2015 złożył wyjaśnienia, które w ocenie Zamawiającego nie odnosiły się
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do elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny określone w art. 90 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
Pzp. Złożone wyjaśnienia Wykonawcy nie pozwoliły na zweryfikowanie wiarygodności cen
w złożonej ofercie tj. nie zawierały informacji na temat rzeczywistego wpływu na wysokość ceny.
Wykonawca w wyjaśnieniach stwierdził jedynie, że niska cena wynika z zastosowania w ofercie
równoważnych elementów, kompatybilnych do urządzeń wskazanych w SIWZ oraz przyznał, że nie
uwzględnił kosztu usługi przebudowy instalacji logicznej sieci komputerowej oraz doprowadzenia
zasilania projektora do jednej z sal konferencyjnych, chociaż zgodnie z wymogami określonymi w
rozdz. I SIWZ przedmiotem zamówienia była dostawa wraz z montażem, konfiguracją oraz
uruchomieniem sprzętu multimedialnego. W ocenie Zamawiającego wyjaśnienia były lakoniczne
i ogólnikowe nie poparte żadnymi dowodami, tym samym niewystarczające by uznać, iż cena oferty
nie jest rażąco niska. Zgodnie z dyspozycją art. 90 ust. 2 ustawy Pzp obowiązek wykazania , że oferta
nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca nie sprostał temu zadaniu
i Zamawiający na mocy art. 90 ust. 3 odrzucił ofertę Wykonawcy, ponieważ oferta zawiera rażąco
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Oferta nr 4 - YISUALPROMO, Karol Skoczek, ul. Ciołkowskiego 24, 15-523 Grabówka,
Zawiadamiam, iż Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2
ustawy.
Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania przedmiotowego pisma za pomocą falisu
na numer 85 66 10 802 bądź adres mailowy: sekretariat@stadion.bialystok.pł.
W przypadku braku potwierdzenia. Zamawiający jako fakt dostarczenia pisma przyjmie raport
potwierdzający poprawność nadania faksu bądź mail.
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