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PN 47012019 leasing sprzgtu komputerowego

IV

Pomari, 29 sierpnia 2019 r

Dotvczv: postepowania w trvbie przetargu nieosraniczoneso nr PN 47012019 o warto5ci mnieiszei nD kwotv
okreslonJw przepisach wvdanvch na nrodstawie art. I I ust. 8 Pzp na dostawe. na podstaw.ie umowv leasinsu
oo,eracvineso z oocia wvkupu serwera oraz dw6ch laptop6w (zwanvch Przedmiotem lepsineu). do Instvtutu

ffi

ii

Biooreanicznei PAN w
przedmiotu zam6wienia zawartei w czesci IV SIWZ (dalei -specvfikacia

techniczna").
Na podstawie art. 92 ust. I ustawy z dnia29 styczria 2004 r. zp6in. zrn. Prawo zam6wieri publicmych
Zamawiajqcy informuje. Ze w postgpowaniu nrPN 47012019 o warto6ci mniejszej niZ kwoty okreSlone w
przepisach wydanych na podstawie art. I I ust. 8 Pzp na dostawg, na podstawie umowy leasingu operacyjnego z
opcj4 wykupu serwera oraz dw6ch laptop6w (avanych Przedmiotem leasingu), do Instytutu Chemii
pAN w Poznaniu, w zakresie czgsci I i 2 zgodnie z wymaganiamiZamawiajqcego okreSlonymi w

l.

Bioorganicmej

Specyfikacji Technicznej przedmiotu zam6wienia zawartej w czgsci IV SIWZ (dalej ,,specyfikacja techniczna"),
zostala wybrana nastgpuj4ca firma:
Wykonawca nr I
Leasing Plus Sp. z o.o.
ul. Zgoda l4l8
60-128 Poznaf
dla czgsci

I

cena brutto oferty wynosi

dla czgsci 2 cenabrutto oferty wynosi

f34 593J8 PLN

1l 816'27 PLN

l4cm4liczbg punkt6w
Wybrany Wykonawca spehria warunki u&ialu w postgpowaniu oraz uzyskal najwylszq
w kryteriach oceny ofert.
zamawiaj4cy informuje, ze w postgpowaniu ofertg zlozyly nastgpuj4ce firmy dla cz9qci

2.

Leasing Plus Sp. z o. o., ul. Zgoda 1418,60-128 Pomari

-

3.

Streszczenie oceny i por6wnanie zloZonych ofert

CZESC

1

Nr
oferty

Nazwa (firma) i adres WYkonawcY

oferta nr I

WartoSdleasingu
brutto w PLN

Leasing Plus SP. z o.o.

ul. Zgoda

I

l4l8

I i 2:

134 593J8

Termin
dostawy

(dni)

2l

Parametry

Ocena

techniczne

(punkty)

wl-60
T

Pl - nie

60-128 Poznafr

-20

ft-0

P2 - nie

Lscatie:

80 Punktdw

CZESC 2

Nr
oferty

Nazwa (firma) i adres

Wykonawcy
Leasing Plus SP. z o.o.

I

nl.Zgoda l4/8

Warto6dleasingu
brutto w PLN

tt

816,27

Termin
dostawy

(dni)

2l

Parametry

Ocena

techniczne

(punkty)

wlT

Pl- tak

Pt- l0

P2- nie

60-128 Poznaf

60

-20

Lacatie:

90 punktdw
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