Warszawa, dnia 4 września 2020 r.
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Al. Jerozolimskie 142a
02-305 Warszawa
www.frse.org.pl
e-mail: dzp@frse.org.pl
Do wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
1. Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w imieniu Zamawiającego – Fundacji Rozwoju Systemu
Edukacji – informuję, że w postępowaniu na
dostawę macierzy dyskowej, numer
postępowania: ZP-16/FRSE/2020 w którym obowiązywały następujące kryteria wyboru oferty:
cena – 80 %,
termin dostawy – 20 %,
została wybrana oferta Wykonawcy:
Averbit Sp. z o.o.
Ul. Bakalarska 15a lok. U2
02-212 Warszawa
Zbiorcze zestawienie ofert:
L. p.
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
1
Averbit Sp. z o.o.
Ul. Bakalarska 15a lok. U2
02-212 Warszawa
2

3

4

Liczba punktów w kryteriach
oferta otrzymała 80 pkt. w kryterium
cena i 20 pkt. w kryterium terminu
dostawy. Łącznie oferta otrzymała
100 pkt.
BNGS S.C.
oferta otrzymała 76,43 pkt. w
Marcin Pietrzak Marzena Mueller- kryterium cena i 20 pkt. w kryterium
Pietrzak,
terminu dostawy. Łącznie oferta
Ul. Łacińska 4/9
otrzymała 96,43 pkt.
01-451 Warszawa
Atut Centrum Sp. z o.o.,
ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda
Oferta odrzucona
10 lok.134,
02-972 Warszawa
LoopUs Górski, Opęchowski Sp. J.
oferta otrzymała 75,34 pkt. w
Ul. Mazurska 1,
kryterium cena i 20 pkt. w kryterium
Antonie
terminu dostawy. Łącznie oferta
07-410 Ostrołęka
otrzymała 95,34 pkt.

Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp odrzucił w zakresie ofertę Wykonawcy
Atut Centrum Sp. z o.o.., ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Uzasadnienie
Zamawiający w pkt. 7.14 SIWZ wymagał aby Wykonawca złożył ofertę na formularzu oferty,
którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawca nie dołączył do oferty ww. formularza i
tym samym nie przekazał Zamawiającemu istotnych danych mających lub mogących mieć wpływ
na wynik postępowania:
a) Brak oświadczenie o zapoznaniu się z treścią SIWZ,
b) Brak oświadczenia o związaniu ofertą przez okres 30 dni,
c) Brak zobowiązania Wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z
postanowieniami SIWZ, OPZ i Istotnymi Postanowieniami Umowy,
d) Brak oświadczenia o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub
art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych), wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio (pracownicy, współpracownicy)
lub pośrednio (osoby trzecie) Wykonawca pozyskał i udostępnił w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
e) Brak informacji o powierzeniu lub nie powierzeniu części zamówienia podwykonawcy.
Powyższe braki mają zasadniczy i nieusuwalny charakter i jako takie nie mogą zostać poprawione
na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 ponieważ prowadziło by to do istotnych zmian w treści oferty i w
konsekwencji naruszało art. 7 ust. 1 Pzp.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że kwota jaką przeznaczył na realizację zamówienia wynosi
210.000,00 zł brutto.
Ponadto Zamawiający informuje, że umowa może zostać zawarta z zachowaniem terminu, o którym
mowa w art. 94 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp.
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