Czarne=dnia==04=października==O0N0=rK=

==================
= =
=
===gednostka=tojskowa=4N4N==

=

=

=

=

=

=

rlK=OTJgo=iutego=

=

=
=
OGŁOSZENIE
O
WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY=
=
=
wamawiającóW=
gednostka=tojskowa=4N4N=
rlK=OTJgo=iutego=
TTJPPM=Czarne==
obdlkW=TTM9UOSM4
kfmW=========U4PJN4JOUJT4N=
Telefon E=R9FUP=OM=OT9======faks===LR9LUP=OM=O4S=
bJmailW==jw4N4Nprzetargi@interiaKpl=
=

aziałając=na=podstawie=artK=9O=ustK=N=i=ustKO=z=dnia=O9=stócznia=O004=rK=mrawo=wamówień=
mublicznóch=(=z=późnK=zmianK)I=wamawiającó=informujeI=że=w=postępowaniu=prowadzonóm==
w=tróbie=przetargu=nieograniczonego=o=wartości=szacunkowej=mniejszej=niż=kwotó=określone=
w=przepisach=wódanóch=na=podstawie=artKNN=ustK=8=mzp==na==przedmiot=zamówienia==„zakup=i=
dostawa=materiałów=eksploatacójnóch=do=drukarekI=drobnego=sprzętu=oraz==oprogramowania””K =
kr=sprK=NNSLldJbremLOMNM=
=
NK= =homisja= przetargowa= gtK4N4N= Czarne= na= podstawie= artK= 9N= = ustKN= ustawó= mzp= dokonała= wóboru=
najkorzóstniejszej= ofertó= spośród= złożonóch= i= nie= odrzuconóch= ofertI= w= postępowaniu=
przeprowadzonóm= w= tróbie= przetargu= nieograniczonego= = na= podstawie= artK= P9= = ustawó= mrawo=
zamówień= publicznóch= nr= sprK= NNS/ldJbrem/O0N0= na= = przedmiot= zamówieniaW= „zakup= i= dostawa= = =
materiałów=eksploatacójnóch=do=drukarekI=drobnego=sprzętu=oraz==oprogramowania””K =
OK= tażne=I=niepodlegające=odrzuceniu=ofertó=złożóli=następującó=wókonawcóW=
·= t=zakresie=zadania=nr=NW=
NF= = lferta=nr=P=
moAufp=ŁÓaŹ=
milecka=i=metlak=ppółka=gawna=
rlK=tólczańska=SS=
9MJRNS=ŁÓaŹ=
tartość=nettoW=N4=T4UIUM=złX=
tartość=bruttoW=NT=99PIR4=złK=
=
OF= lferta=nr=R=
mrzedsiębiorstwo=tielobranżowe==
jriTfhlj=
Adam=mAmfbophf=
Biuro=eandlowe==
rlK=cabróczna=NR=
URJT4N=Bódgoszcz=
=
tartość=nettoNR=MO9ITO=złX=
tartość=bruttoW=NU=PPSIOR=złK=
kr=sprKW=NNS/ldJbrem/O0N0=
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=
t=zakresie=zadania=nr=OW=
=

·=

lferta=nr=S=
mKeKrK=„hljjbu”=
howYpwTlc=jfbiCwAobh=
riK=miłsudskiego=OR=
TUJ4MM=pzczecinek==
tartość=nettoW=PN=RNMIMM=złX=
tartość=bruttoW=PU=44OIOM=zł=
=
PK= ka= podstawie= artK= 9N= ustKN= ustawó= mrawo= zamówień= publicznóch= z= dnia= O9= stócznia= O004rK= =
(=z=późnK=zmK)I==komisja=dokonała=wóboru=najkorzóstniejszej=ofertóJ=zgodnie=z=króterium=ocenó=ofert=
–=cena=N00B=Z=N00=pkt=
=
Cena==Z===== Cena=oferowana=minimalna=brutto=====x===NMM=
=============================Cena=badanej=ofertó=brutto=

a)= t= wAhobpfb= wAaAkfA= ko= NW= „zakup= i= dostawa= materiałów= eksploatacójnóch= =
============================================================do=drukarek=oraz=drobnego=sprzętu”K=
=
aF= lferta=nr=P=
=
===============lbliczanie=punktacji=
NT=99PIR4=zł==

x=NMM=Z=NMMIMM=pktK=

=NT=99PIR4=zł

=

=

==
bF= lferta=nr=R=
=
lbliczanie=punktacji=
NT=99PIR4=zł===
NU=PPSIOR=F

x==NMM=punktów=Z=9UINP=pkt=
============

=
lferta=nr=P=złożona=przez=firmę=moAufp=ŁÓaŹX=milecka=i=metlak=ppółka=gawnaX=rlK=tólczańska=SS=
9MJRNS= ŁÓaŹ= Iw= zakresie= zadania= nr= N= przedmiotu= zamówienia= uzóskała=
w= króterium= ocenóW= cena= –= N00= pktK= tókonawca= zaproponował= najkorzóstniejszą= ofertę= cenową=
spośród=złożonóch==i=nieodrzuconóch=ofert==na=zadanie=nr=N=przedmiotu=zamówieniaK=
tóbrano= do= realizacji= zamówienia= w= zakresie= zadania= nr= N= najkorzóstniejszą= ofertę= złożoną=
przez=tókonawcęW=
lferta=nr=P=złożona=przez=W==
moAufp=ŁÓaŹ=
milecka=i=metlak=ppółka=gawna=
rlK=tólczańska=SS=
9MJRNS=ŁÓaŹ=
=
tartość=nettoW=N4=T4UIUM=złX=
tartość=bruttoW=NT=99PIR4=złK=
=
kr=sprKW=NNS/ldJbrem/O0N0=
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=

rzasadnienieW=
lferta= wóbranego= w= zakresie= zadania= nr= N= = tókonawcó= odpowiada= wómaganiom= określonóm= w=
ustawie==z= dnia=O9= stócznia=O004= rK= mrawa=zamówień=publicznóch=z= dnia=O9= stócznia=(= z=późnK= zmK)=
oraz= = spełnia= warunki= udziału= w= postępowaniu= o= udzielenie= zamówienia= publicznego= określonego= w=
pftw=i=uzóskała=największą=liczbę=punktów=(=N00I00=pktK=)=zgodnie=z=króterium=ocenó=ofert=przójętóch=
w=niniejszóm=postępowaniu==(=króteriumW=cena=–=N00=pktK=)K=tókonawca=zaproponował=w=zadaniu==nr=N=
przedmiotu=zamówienia=najkorzóstniejszą=cenę=ofertową=spośród=złożonóch=i=nieodrzuconóch=ofertK==
modstawą=prawną=dokonanego=wóboru=jest=artK=9N=ustK=N=ustawó=mrawo=zamówień=publicznóchK=
ptreszczenie=ocenó=i=porównania=złożonóch=ofert==w=zakresie=zadania=nr=NW=
t=prowadzonóm=postępowaniu=na=zadanie=nr=N=przedmiotu=zamówienia=złożono=S=ofertK=
tómagane=warunki= udziału= w=postępowaniu=na=zadanie=nr=N= spełniłó=dwie==złożone=ofertóI= które=nie=
podlegają= odrzuceniuK= ppośród= ofert= niepodlegającóch= odrzuceniuI= wamawiającó= wóbrał= ofertę= z=
najkorzóstniejszą= cenąI= = która= uzóskała= największą= liczbę= punktów= (= N00I00= = pktK= )= a= oferta= niżej=
wómienionego= = tókonawcó= = złożona= na= zadanie= nr= N= = przedmiotu= zamówienia= zajęła= następującą=
lokatęW=
kr.
ofertó

R=

kazwa tókonawcó

Adres tókonawcó

mrzedsiębiorstwo=
=
tielobranżowe= jriTfhlj=
rlK=cabróczna=NR=
Adam= mAmfbophf= Biuro=
URJT4N=Bódgoszcz=
eandlowe==
=

iokata

ff=

iiczba punktów

=========9UINP=pkt=
=

=

=
bF= t=wAhobpfb=wAaAkfA=ko=O=J=”zakup=i=dostawa=oprogramowania”=
lferta=nr=S=
EPU=44OIOM=złW=PU=44OIOM=złF=x=NMMB=x=NMM=punktów=Z=NMMIMM=pktK=
lferta=nr=S=
mKeKrK=„hljjbu”=
howYpwTlc=jfbiCwAobh=
riK=miłsudskiego=OR=
TUJ4MM=pzczecinek==
tartość=nettoW=PN=RNMIMM=złX=
tartość=bruttoW=PU=44OIOM=zł=
=
lferta=nr=S=złożona=przez=firmę=mKeKrK=„hljjbu”=howYpwTlc=jfbiCwAobhX=riK=miłsudskiego=
ORX= TUJ4MM= pzczecinek= = Iw= zakresie= zadania= nr= O= przedmiotu= zamówienia= uzóskała= =
w= króterium= ocenóW= cena= –= N00= pktK= tókonawca= zaproponował= najkorzóstniejszą= ofertę= cenową=
spośród=złożonóch==i=nieodrzuconóch=ofert==na=zadanie=nr=O=przedmiotu=zamówieniaK=
tóbrano= do= realizacji= zamówienia= w= zakresie= zadania= nr= O= najkorzóstniejszą= ofertę= złożoną=
przez=tókonawcęW=
lferta=nr==S=złożona=przez=W==
mKeKrK=„hljjbu”=
howYpwTlc=jfbiCwAobh=
riK=miłsudskiego=OR=
kr=sprKW=NNS/ldJbrem/O0N0=
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TUJ4MM=pzczecinek==
tartość=nettoW=PN=RNMIMM=złX=
tartość=bruttoW=PU=44OIOM=zł=
rzasadnienieW=
lferta= wóbranego= w= zakresie= zadania= nr= O= = tókonawcó= odpowiada= wómaganiom= określonóm= w=
ustawie==z= dnia=O9= stócznia=O004= rK= mrawa=zamówień=publicznóch=z= dnia=O9= stócznia=(= z=późnK= zmK)=
oraz= = spełnia= warunki= udziału= w= postępowaniu= o= udzielenie= zamówienia= publicznego= określonego= w=
pftw=i=uzóskała=największą=liczbę=punktów=(=N00I00=pktK=)=zgodnie=z=króterium=ocenó=ofert=przójętóch=
w=niniejszóm=postępowaniu==(=króteriumW=cena=–=N00=pktK=)K=tókonawca=zaproponował=w=zadaniu==nr=O=
przedmiotu=zamówienia=najkorzóstniejszą=cenę=ofertową=spośród=złożonóch=i=nieodrzuconóch=ofertK==
modstawą=prawną=dokonanego=wóboru=jest=artK=9N=ustK=N=ustawó=mrawo=zamówień=publicznóchK=
ptreszczenie=ocenó=i=porównania=złożonóch=ofert==w=zakresie=zadania=nr=OW=
t=prowadzonóm=postępowaniu=na=zadanie=nr=O=przedmiotu=zamówienia=złożono=N=ofertęK=
tómagane=warunki=udziału=w=postępowaniu=na=zadanie=nr=O=spełniała=jedna==złożona=ofertaI=która=nie=
podlega=odrzuceniu==oraz=uzóskała=największą=liczbę=punktów=(=N00I00==pktK=)=
=
4K= „fnformacje=o=wókonawcachI=któróch=ofertó=zostałó=odrzucone”=artK=9O=ustK=N=pkt=OF=ustawó=mzpW=
NF== t=zakresie=wadania=nr=N=W=„wAhrm=f=alpTAtA=jATbofAŁÓt=bhpmilATACYgkYCe=al=
aorhAobh=loAw=aolBkbdl=pmowĘTr”K=
lferta=nr=N==
mKeKrK=pamfix=–=mapier=spK=jK=
rlK=eallera=NPO=
UM=–=4NS=ddańsk==
=
rzasadnienie=faktóczneW=
tókonawca= wókazałI= że= spełnia= warunki= udziału= w= postępowaniu= na= podstawie= artK= OO= ust= N= i= nie=
podlega= wókluczeniu= z= postępowania= o= udzielenie= zamówienia= publicznego= na= podstawie= = = artK= O4=
ustawó=mzp=I=jednak=w=złożonóm=formularzu=ofertowóm=(załącznik=nr=N=do=pftw)==nie=zostałó=zawarte=
informacjeI=jakich=wómagał=zamawiającóW=
ka= podstawie= pftw= oozdziału= fff= opis= przedmiotu= zamówienia= w= części= dotóczącej= „tómogi=
techniczne= przedmiotu= zamówienia”= –= pktK= T= = wamawiającó= dopuszczał= składanie= ofert= w= zakresie=
zadania= nr= N= z= materiałami= eksploatacójnómi= równoważnómi= = oraz= sprzętem= równoważnómK= t=
związku=z=tóm=wómagałI==pktK=NP=pftw=„t=przópadku=zaoferowania=materiałów=oróginalnóch=wómaga=
się=wpisania=w=formularzu==(załK=nr=N=do=pftw)=w=kolumnie=„Asortóment”=słowa=„oróginał”I=natomiast=w=
przópadku= zaoferowania= przez= tókonawcę= materiałów= równoważnóch= wómaga= się= wpisania= nazwó=
materiału= oraz= jego= indeksu= (sómbolu)”K= tókonawca= złożył= ofertę= której= = nie= zastosował= się= do=
powóższóch= zapisów= w= pftwK= Brak= wpisów= czó= wókonawca= oferuje= materiałó= eksploatacójne= do=
drukarek=(sprzęt)=oróginalnó=czó=równoważnó=w=formularzu=ofertowóm=przó=poszczególnóch=pozócjach=
uniemożliwił=ocenę=w/w=ofertó=pod=względem=oferowanego=asortómentuI==gdóż=zamawiającó=nie=jest=w=
stanie= = określić= = co= oferuje= mu= wókonawca= (oróginałó= czó= asortóment= równoważnó)K=
rzasadnienie=prawneW=
=Brak=żądanóch=informacji=odnosi=się=bezpośrednio=do=przedmiotu=zamówieniaI=które=nie=mogą=zostać=
uzupełnione= w= wóniku= późniejszego= wezwaniaK= ka= podstawie= artK= 89= ustK= N= pktK= O= ustawó= mzp= treść=
złożonej= ofertó= nr= N= w= zakresie= = zadania= = nr= N= jest= = niezgodna= z= treścią= pftw= i= oferta= = podlega=
odrzuceniuK=
=
=
=
=
kr=sprKW=NNS/ldJbrem/O0N0=
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lferta=nr=O=
„dandolf”=Andrzej=hribpwA=
rlK=lszmiańska=T=
MP=–=RMP=tarszawa==
rzasadnienie=faktóczneW=
tókonawca= wókazałI= że= spełnia= warunki= udziału= w= postępowaniu= na= podstawie= artK= OO= ust= N= i= nie=
podlega= wókluczeniu= z= postępowania= o= udzielenie= zamówienia= publicznego= na= podstawie= = = artK= O4=
ustawó=mzp=I=jednak=w=złożonóm=formularzu=ofertowóm=(załącznik=nr=N=do=pftw)==nie=zostałó=zawarte=
informacjeI=jakich=wómagał=zamawiającóW=
ka= podstawie= pftw= oozdziału= fff= opis= przedmiotu= zamówienia= w= części= dotóczącej= „tómogi=
techniczne= przedmiotu= zamówienia”= –= pktK= T= = wamawiającó= dopuszczał= składanie= ofert= w= zakresie=
zadania= nr= N= z= materiałami= eksploatacójnómi= równoważnómi= = oraz= sprzętem= równoważnómK= t=
związku=z=tóm=wómagałI==pktK=NP=pftw=„t=przópadku=zaoferowania=materiałów=oróginalnóch=wómaga=
się=wpisania=w=formularzu==(załK=nr=N=do=pftw)=w=kolumnie=„Asortóment”=słowa=„oróginał”I=natomiast=w=
przópadku= zaoferowania= przez= tókonawcę= materiałów= równoważnóch= wómaga= się= wpisania= nazwó=
materiału= oraz= jego= indeksu= (sómbolu)”K= tókonawca= złożył= ofertę= której= = nie= zastosował= się= do=
powóższóch= zapisów= w= pftwK= Brak= wpisów= czó= wókonawca= oferuje= materiałó= eksploatacójne= do=
drukarek=(sprzęt)=oróginalnó=czó=równoważnó=w=formularzu=ofertowóm=przó=poszczególnóch=pozócjach=
uniemożliwił=ocenę=w/w=ofertó=pod=względem=oferowanego=asortómentuI==gdóż=zamawiającó=nie=jest=w=
stanie= = określić= = co= oferuje= mu= wókonawca= (oróginałó= czó= asortóment= równoważnó)K=
rzasadnienie=prawneW=
=Brak=żądanóch=informacji=odnosi=się=bezpośrednio=do=przedmiotu=zamówieniaI=które=nie=mogą=zostać=
uzupełnione= w= wóniku= późniejszego= wezwaniaK= ka= podstawie= artK= 89= ustK= N= pktK= O= ustawó= mzp= treść=
złożonej= ofertó= nr= O= w= zakresie= = zadania= = nr= N= jest= = niezgodna= z= treścią= pftw= i= oferta= = podlega=
odrzuceniuK=
=
lferta=nr=4==
cKeKrK”=doAtfT”=
rlK=dórnó=Bór=R=
4P=–=4PM=phlCwÓt=
=
rzasadnienie=faktóczneW=
tókonawca= wókazałI= że= spełnia= warunki= udziału= w= postępowaniu= na= podstawie= artK= OO= ust= N= i= nie=
podlega= wókluczeniu= z= postępowania= o= udzielenie= zamówienia= publicznego= na= podstawie= = = artK= O4=
ustawó= mzp= I= jednak= w= złożonóm= formularzu= ofertowóm= (załącznik= nr= N= pftw)= = nie= zostałó= zawarte=
informacjeI=jakich=wómagał=zamawiającóW=
ka= podstawie= pftw= oozdziału= fff= opis= przedmiotu= zamówienia= w= części= dotóczącej= „tómogi=
techniczne= przedmiotu= zamówienia”= –= pktK= T= = wamawiającó= dopuszczał= składanie= ofert= w= zakresie=
zadania= nr= N= z= materiałami= eksploatacójnómi= równoważnómi= = oraz= sprzętem= równoważnómK= t=
związku=z=tóm=wómagałI==pktK=NP=pftw=„t=przópadku=zaoferowania=materiałów=oróginalnóch=wómaga=
się=wpisania=w=formularzu==(załK=nr=N=do=pftw)=w=kolumnie=„Asortóment”=słowa=„oróginał”I=natomiast=w=
przópadku= zaoferowania= przez= tókonawcę= materiałów= równoważnóch= wómaga= się= wpisania= nazwó=
materiału= oraz= jego= indeksu= (sómbolu)”K= tókonawca= złożył= ofertę= której= = nie= zastosował= się= do=
powóższóch= zapisów= w= pftwK= Brak= wpisów= czó= wókonawca= oferuje= materiałó= eksploatacójne= do=
drukarek=(sprzęt)=oróginalnó=czó=równoważnó=w=formularzu=ofertowóm=przó=poszczególnóch=pozócjach=
uniemożliwił=ocenę=w/w=ofertó=pod=względem=oferowanego=asortómentuI==gdóż=zamawiającó=nie=jest=w=
stanie= = określić= = co= oferuje= mu= wókonawca= (oróginałó= czó= asortóment= równoważnó)K=
=
rzasadnienie=prawneW=
=Brak=żądanóch=informacji=odnosi=się=bezpośrednio=do=przedmiotu=zamówieniaI=które=nie=mogą=zostać=
uzupełnione= w= wóniku= późniejszego= wezwaniaK= ka= podstawie= artK= 89= ustK= N= pktK= O= ustawó= mzp= treść=
złożonej= ofertó= nr= 4= w= zakresie= = zadania= = nr= N= jest= = niezgodna= z= treścią= pftw= i= oferta= = podlega=
odrzuceniuK=
=
kr=sprKW=NNS/ldJbrem/O0N0=
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lferta=nr=S=
mKeKrK=„hljjbu”=
howYpwTlc=jfbiCwAobh=
riK=miłsudskiego=OR=
TUJ4MM=pzczecinek==
=
=
rzasadnienie=faktóczneW=
tókonawca= wókazałI= że= spełnia= warunki= udziału= w= postępowaniu= na= podstawie= artK= OO= ust= N= i= nie=
podlega= wókluczeniu= z= postępowania= o= udzielenie= zamówienia= publicznego= na= podstawie= = = artK= O4=
ustawó=mzp=I=jednak=w=złożonóm=formularzu=ofertowóm=(załącznik=nr=N=do=pftw)==nie=zostałó=zawarte=
informacjeI=jakich=wómagał=zamawiającóW=
ka= podstawie= pftw= oozdziału= fff= opis= przedmiotu= zamówienia= w= części= dotóczącej= „tómogi=
techniczne= przedmiotu= zamówienia”= –= pktK= T= = wamawiającó= dopuszczał= składanie= ofert= w= zakresie=
zadania= nr= N= z= materiałami= eksploatacójnómi= równoważnómi= = oraz= sprzętem= równoważnómK= t=
związku=z=tóm=wómagałI==pktK=NP=pftw=„t=przópadku=zaoferowania=materiałów=oróginalnóch=wómaga=
się=wpisania=w=formularzu==(załK=nr=N=do=pftw)=w=kolumnie=„Asortóment”=słowa=„oróginał”I=natomiast=w=
przópadku= zaoferowania= przez= tókonawcę= materiałów= równoważnóch= wómaga= się= wpisania= nazwó=
materiału= oraz= jego= indeksu= (sómbolu)”K= tókonawca= złożył= ofertę= której= = nie= zastosował= się= do=
powóższóch= zapisów= w= pftwK= Brak= wpisów= czó= wókonawca= oferuje= materiałó= eksploatacójne= do=
drukarek=(sprzęt)=oróginalnó=czó=równoważnó=w=formularzu=ofertowóm=przó=poszczególnóch=pozócjach=
uniemożliwił=ocenę=w/w=ofertó=pod=względem=oferowanego=asortómentuI==gdóż=zamawiającó=nie=jest=w=
stanie= = określić= = co= oferuje= mu= wókonawca= (oróginałó= czó= asortóment= równoważnó)K=
rzasadnienie=prawneW=
=Brak=żądanóch=informacji=odnosi=się=bezpośrednio=do=przedmiotu=zamówieniaI=które=nie=mogą=zostać=
uzupełnione= w= wóniku= późniejszego= wezwaniaK= ka= podstawie= artK= 89= ustK= N= pktK= O= ustawó= mzp= treść=
złożonej= ofertó= nr= S= w= zakresie= = zadania= = nr= N= jest= = niezgodna= z= treścią= pftw= i= oferta= = podlega=
odrzuceniuK=
=
RK= = Termin=zawarcia=umowó=W=
N)== t=zakresie=zadania=nr==N=określa=się=zgodnie=z=artK=94=ustK=N=pkt=O)=ustawó=mzp=J=wóznaczono=dzień=
podpisania=umowó=na=NOKN0KO0N0=r=
O)= t=zakresie=zadania=nr=O==określa=się=zgodnie=z=artK=94=ustK=O=pkt=N)=ppkt=a==ustawó=mzp=–=wóznaczono=
termin=podpisania=umowó=na=0TKN0KO0N0=r=
=
=

=
=
altÓaCA=
=
L=J=L=ppłk=mgr=inżK=Andrzej=pwrTltfCw=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
tókK=fKhK=/0JR98PO0OT9/ =

=

kr=sprKW=NNS/ldJbrem/O0N0=
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