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UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA 

Warszawa, dnia 5 grudnia 2014r. 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
  
1. Na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w 

Warszawie informuje, że w wyniku postępowania nr ZP-32/11/2014/272/W/MSW prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na:  

 
„Dostawę sprzętu komputerowego, audio oraz oprogramowania” 

  
dwóch Wykonawców złożyło następujące oferty:  
 

I. ATUT CENTRUM Sp. z o .o. 
Ul. Ks. Prymasa A. Hlonda 10 lok. 134 
02-972 Warszawa 

 
 

II. BOOK Sp. z o. o. 
Ul. Puławska 182 
02-670 Warszawa 

 
 

2. Otwarcia ofert dokonano w dniu 3 grudnia 2014r. o godz. 10:15 
3. W toku badania i oceny ofert, Komisja Przetargowa stwierdziła że, wszystkie złożone oferty spełniają wymagania 

zawarte w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - Specyfikacji technicznej zamawianego sprzętu i 
oprogramowana. 

4. W wyniku badania i oceny ofert w postępowaniu, w którym kryterium oceny ofert była cena oraz termin dostawy, po 
sprawdzeniu opisu technicznego oferowanego sprzętu z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
Komisja Przetargowa uznała: 

• za najkorzystniejszą, która uzyskała największą ilość punktów oraz spełniającą wymagania zawarte w 
SIWZ ofertę firmy: 
 
ATUT CENTRUM Sp. z o .o. 
Ul. Ks. Prymasa A. Hlonda 10 lok. 134 
02-972 Warszawa 
 

5. Przewidywany termin podpisania umowy: 15 grudnia 2014                                                                

                Kierownik Zamawiającego 
 
 

Magdalena Giedrojć-Juraha 

 
 
 
Treść niniejszego ogłoszenia przesyła się uczestnikom postępowania oraz zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na 
stronie internetowej: www.chopin.edu.pl  

Cena netto Cena brutto VAT (23%) Termin dostawy Liczba pkt w kryteriach 
oceny ofert 

 
cena 

termin 
dostawy 

25.100,79 zł 30.873, 96 zł 5.773,17 zł 5 dni 80 20 
Łączna liczba pkt w kryteriach oceny ofert 100 pkt 

Cena netto Cena brutto VAT (23%) Termin dostawy Liczba pkt w 
kryteriach oceny ofert 

cena termin 
dostawy 

26.447,00 zł 32.529, 81 zł 6.082,81 zł 14 dni 75,92 7,14 
Łączna liczba pkt w kryteriach oceny ofert 83,06 pkt 

http://www.chopin.edu.pl/
http://www.chopin.edu.pl/

	ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
	Kierownik Zamawiającego


