INFORMACJA O WYBORZE OFERT DO ZAPYTAŃ OFERTOWYCH NR 1 i 2/2018
1. Zamawiający:
VECTOR TECHNOLOGIES SA
ul. Krzemowa 6, 81-577 Gdynia,
NIP: PL958-167-14-49, REGON: 36324153800000, KRS: 0000591577
www.vector.net
2. Przedmiot zamówienia:
Postępowanie nr 1/2019 - Dostawa zestawu urządzeń do optyki stacyjnej
3. Informacje o oferentach:
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła tylko 1 oferta.
a) Nazwa i adres oferenta:
Ingram Micro Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 46,
02-255 Warszawa
b) Data wpłynięcia: 14.01.2019 godz. 9:23
c) Cena oferty netto: 77 082,20 zł netto
d) Termin dostawy: 120 dni od dnia zamówienia
4. Informacja o spełnieniu przez wykonawców warunku dotyczącego zakazu udzielenia
zamówienia podmiotom powiązanym:
Wykonawca przedstawił oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 2 do
oferty,, pkt. 5). Zamawiający oraz osoba prowadząca procedurę wyboru Wykonawcy nie są powiązani z
Oferentem składającym oferty cenowe (stosowne oświadczenia znajdują się w załącznikach).
5. Warunki udziału w postępowaniu, sposób dokonywania oceny ich spełniania oraz informacja o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców:
a. Warunki udziału w postępowaniu:
−

−
−
−

−

Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, posiadająca uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Oferta odpowiada wymogom technicznym przedstawionym w specyfikacji technicznej załączonej
do zapytania.
Zamawiający wymaga, aby oferent posiadał potencjał techniczny i organizacyjny niezbędny do
wykonania zamówienia oraz dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
wiedzy i doświadczenia w zakresie przedmiotu zapytania, tj: wykażą w okresie ostatnich trzech lat
co najmniej 2 realizacje dostawy urządzeń o wartości nie mniejszej niż 50 tys. PLN.
Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji cen względem wybranej najkorzystniejszej oferty
cenowej.
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Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym.
− Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie
dostarczonych przez Oferenta dokumentów i oświadczeń.
b. Wszystkie dostarczone dokumenty były kompletne i poprawnie dostarczone.
c. Dostawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
−

6. Kryteria oceny ofert, w tym informacja o wagach punktowych i sposobie przyznawania punktacji
poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium:
Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych, oferujących wykonanie
przedmiotu zamówienia w oparciu o poniższe kryteria:
a. Cena oferty – 80%
Liczba punktów = cena najniższa / ceny oferty badanej x 80%
Cena oferty powinna być podana w PLN w kwocie netto z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. W przypadku ceny wyrażonej w innej walucie niż PLN, zostanie ona przeliczona na PLN
wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia składania ofert.
b. Termin dostawy – 20%
Liczba punktów = najkrótszy termin / termin oferty badanej x 20%
Założony termin dostawy powinien być podany w dniach kalendarzowych, liczonych od momentu
podpisania umowy..
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w wyniku oceny otrzyma największą liczbę punktów.
Nie udzielenie informacji o parametrze w poszczególnych kryteriach skutkować będzie przyznaniem 0pkt
w poszczególnym kryterium.
7. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru:
Ingram Micro Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 46,
02-255 Warszawa
Uzasadnienie wyboru: Oferent spełniał wszystkie wymogi określone w zapytaniu ofertowym, a oferta
otrzymała największą liczbę punktów. Inne oferty nie wpłynęły. Suma zdobytych przez ofertę punktów
przedstawiona została w poniższym zestawieniu:

Oferent

Punkty w kryterium cena

Ingram Micro Sp. z o.o.

80,00

Punkty w kryterium termin Łącznie
20,00

100,00

8. Osoba/osoby wykonująca czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy i sporządzająca protokół:
Iwona Rusińska – Project Manager, Katarzyna Kondratiuk – Strategic Partnership Director
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9. Osoba zatwierdzająca wynik postępowania (Zamawiający lub osoba/osoby upoważnione do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego):
Arkadiusz Rozmysłowicz – Członek Zarządu
Bartosz Kajut – Prezes Zarządu
10. Data sporządzenia protokołu:
21.01.2019 r.
11. Załączniki do protokołu:
a) Oświadczenie o braku powiązań Zamawiającego z wykonawcami, którzy złożyli oferty podpisane
przez Zamawiającego lub osobę/osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego.
b) Upoważnienie do przeprowadzenia czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wykonawcy
c) Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty podpisane przez
osobę/osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
d) Potwierdzenie publikacji zapytania na stronie internetowej.
e) Złożone oferty.
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