Białystok, dnia 10.08.2017 r.
Znak postepowania: ZO-1/TDE/2017
Nazwa i adres Zamawiającego:
Fundacja OKNO NA WSCHÓD
15-099 Białystok
ul. Legionowa 14/16 lok. 101
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
związana z Zapytaniem Ofertowym nr 1/TDE/2017

Białystok, dnia 14 lipiec 2017 r.
Fundacja OKNO NA WSCHÓD zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w
postępowaniu prowadzonym w trybie udzielania zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności.
Działając zgodnie z przepisami „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020” zatwierdzonego przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w
dniu 10 kwietnia 2015 r. z uwzględnieniem zapisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie
ustawy „Prawo zamówień publicznych” oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020),
informuje, że w zakresie zamówienia: Zapytanie Ofertowe 1/TDE/2017, polegającego na dostawie
laptopów z oprogramowaniem oraz wyposażenia infrastruktury sieciowej WiFi wraz z instalacją,
montażem, podłączeniem i konfiguracją w Zespole Szkół w Brańsku, prowadzonego w związku z
realizacja projektu „TAK dla edukacji – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty
edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”, współfinansowanym przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020,
wyłoniono następującego Wykonawcę przedmiotu zamówienia:
Zaoferowana cena brutto
Kryterium oceny i
Lp.
Nazwa i adres Wykonawcy
realizacji przedmiotu
liczba przyznanych
zamówienia
punktów
STS Elektronik Optimus SA Partner
1
Stanisław Sakowicz
160 248,10 zł
Cena - 100 pkt.
15-399 Białystok, ul. Składowa 10
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty
Najkorzystniejsza oferta została złożona przez STS Elektronik Optimus SA Partner Stanisław
Sakowicz, otrzymując maksymalną liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w
oparciu o kryteria i wymogi mające zastosowanie w niniejszym postepowaniu, a Wykonawca ją
składający nie podlega wykluczeniu z postępowania.
Oferta wpłynęła w wyznaczonym terminie, została sporządzona zgodnie z wymaganiami
określonymi w Zapytaniu Ofertowym nr 1/TDE/2017 wraz ze wszystkim załącznikami, w tym w
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Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 – SOPZ). Kwota oferty nie przekracza
kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Jednocześnie informujemy, iż oferta złożona przez Oferenta:
OGÓLNOPOLSKA GRUPA IT DANUTA WALCZAK
10-072 Olsztyn, ul. Armii Krajowej 3/161
zostaje odrzucona z przyczyn niezgodności treści oferty z treścią specyfikacji przedmiotu
zamówienia zawartym w Załączniku nr 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do Zapytania
Ofertowego nr 1/TDE/2017 – na podstawie art. 89. ust. 1 pkt. Ustawy Pzp oraz Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności.
Oferta wpłynęła w wyznaczonym terminie, jednak nie została sporządzona zgodnie z
wymaganiami określonymi w Zapytaniu Ofertowym nr 1/TDE/2017 wraz ze wszystkim
załącznikami, w tym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 – SOPZ).
Niezgodność dotyczy wymaganych minimalnych parametrów przedmiotu zamówienia , a w
szczególności: Routera (składnika zamówienia nr 2), opisanego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu
Zamówienia, będącym Załącznikiem nr 1 do Zapytania Ofertowego nr 1/TDE/2017, mianowicie:
W puncie 2 SOPZ - Router, zawiera minimalne wymagane parametry, m.in.:
 Min. 2 x WAN: Gigabit Ethernet
 Min. 1 x WAN SFP Gigabit Ethernet (slot fiber)
 Min. 1 x WAN: USB - dostęp 3G poprzez zewnętrzny modem
Natomiast model zaproponowany przez Oferenta posiada wbudowane 2 porty WAN Gigabit
Ethernet oraz 1 port WAN SFP Gigabit Ethernet, jednak wedle specyfikacji producenta jeden z
portów Gigabit Ethernet jest wykorzystywany zamiennie z portem SFP. W rzeczywistości mamy w
urządzeniu 2 porty Ethernet lub 1 port Ethernet i 1 port SFP. Jest to niezgodne z minimalnymi
wymaganiami, które nie zawierały w opisie możliwości zaoferowania sprzętu, umożliwiającego
zamienne wykorzystywanie posiadanych łączy. Powyższe parametry techniczne ww. składnika
zamówienia w istotny sposób zmieniają zawartość techniczną specyfikacji oraz treść oferty
zawartej przez Zamawiającego w Zapytaniu Ofertowym nr 1/TDE/2017, co powoduje odrzucenie
niniejszej oferty.
Beata Grygorczuk
Kierownik Projektu
………………………………..…………………….
podpis osoby uprawnionej
do występowania w imieniu Dostawcy

Informację otrzymują:
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