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lNFoRMACIA o WYNIKACH PosTĘPoWANlA

przedmiot zamówienia: zakup i dostawa |aptopów , szafv -wózka na laptopy i tabletv, routera
wifi oraz oprogramowania office do zespole szkót Gastronomiczno - Hotelarskich warszawie.

Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Warszawie, ul. Majdańska 30/36 uprzejmie

informuje, iż odpowiedzi na przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia

publicznego, do którego nie stosuje się ustawy przepisów PZP,zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z żOI7r. poz. 1579 ze zm.|

na zakup laptopów, szafy -wózka na laptopy i tablety, routhera WiFi i oprogramowania Office, w

wyznaczonym terminie wpłynęła ]. oferta złożona przez ,,E-Direct Cloud Solutions" Spółka z o.o. z

siedzibą przy ul. Odrowąża 15,03-310 Warszawa

Oferta kompletna - Sprzedawca spełnia warunki formalne udziatu w postępowaniu okreśIone

przez zamawiającego

Zamawiający przyznał punkty w kryteriach oceny ofert w następujący sposób:

Kryterium CENA (waga 80%)

Q= (C6p/C9g) x 80

gdzie:

C - oznacza cenę

C6p - oznacza cenę oferty najniŻszej

C6g - oznaCza cenę oferty badanej

Kryterium GWARANCJA (waga 20%)

o 1rok - 10 punktów

o 2lata - 15 punktów

o 3 lat - 20 punktów

Zamawiający przyjął, żeL% = 1pkt
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(nazwa iadres)

Cena {waga 80%)

Rozszerzona
gwarancja

{waga2O%|
Suma

punktów
Miejsce w

rankingu
Data

God

zina
Wartość

oferty brutto
Punkty

Gwarancja
(lat)

Punkty

1,
7-72-

2077
13:39

,,E-Direct C|oud

Solutions" Sp. z o.o.

ul, Odrowąża 15

03-310 Warszawa

47034,60 80 3 20 100

Tabela: Punktacja ofert

Uwzględniając dodatkowo kwotę odwrotnego obciążenia VAT jaką Zamawiający będzie
musiał zaPłaciĆ, Zaoferowana cena przekraczała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć
na zakuP w/w sPrzętu, W związku z tym kierownik gospodarczy wystąpił do Dyrektora ZSGH
o zSodę na zwiększenie Środków do kwoty najkorzystniejszej oferty. Zgodę uzyskano dnia I2-1ż-
2Ot7r.

W związku z powyŻszym zdecydowano o udzieleniu ZamóWienia firmie ,,,,E_Direct Cloud
Solutions" Sp. z o.o. ul. Odrowąża 15,03-310 Warszawa -

Dziękujemy za udzial w postępowaniu za złożenie oferty

Informacja podlega publikacji na stronie internetowej za mawiajqcego
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