
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy zamówienia publicznego na:

Świadczenie usług serwisowych w zakresie naprawy sprzętu komputerowego będącego iia wyposażeniu
Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku i podległych placówek terenowych KRUS.

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.08.20l8 r.

(?/usługę/i'rrihri+p biidrmtjaipai 1

o szacunkowej wartości netto: 41.000,00 zł.

W dniu 2 siiSlerpllla 20l7r.

- opublikowano ogłoszenie o zamówieniu iia stronie internetowej Kasy*;
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Do upływu terminu składania ofeit, tj. do dnia 18 sierpnia 2017 r., do godz.: 14.00 złożono iiastępujące
oferty: (podać nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców,
którzy złożyli ofeity, ceny złożonych ofert oraz inne oceniaiie kryteria wraz z punktacją przyznaną
w poszczególnych kryteriach i %czną p?mktację):

1) MICOM Mirosław Roszkowski, ul. Główna 24 A, 18-100 Łapy
Cena iiapraw: 48594,84 zł; stawka roboczogodziny 119,00 zł iietto. Wykonawca nie zatrudnia na uinowę
o pracę w swojej działalności operacyjnej, związanej z przedmiotein zainówienia osób
niepełnosprawnych.

2) Zakład Tecliniki Biurowej, ?il. Słonecznikowa 25/56, 15-669 Bia§stok

Cena napraw: 5308,68 zł; stawka roboczogodziny 13,00 zł netto. Wykonawca nie zatrudnia na umowę
o pracę w swojej działalności operacyjnej, związanej z przedmiotem zamówienia osób
niepełnosprawnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ?istawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz
niektórych innych ?istaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1265), Wykonawca świadczący usługi powiiiieii ją
realizować za stawkę iiie mniejszą niż ininimalna stawka godzinowa. Zgodnie z obwieszczeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnej stawki godziiiowej
w 2017 r. - M.P. z 2016 r. poz. 934) od dnia l stycznia 2017 r. wysokość minimalnej stawki godzinowej
o której mowa w art. 1 pkt la ?istawy z diiia 10 października 2002 s-. o miiiimalnym wynagrodzeniu
za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 s-. poz. 1265) wynosi 13,00 zł, zaś w przypadku osób
wystawiającycli fakturę powiększona o staw% VAT. Ten warunek jest spełnioiiy przez Wykoiiawcę.

Oceniaiie kryteria:

t Kryterium oceny l l lZnaczenie procentowe i Maksymalna ilość punktów, jakie może
kryterium i otrzymać oferta za dane kryterium

Cena brutto ofeity (Kc) 95% 95

l Kryteriui'n społeczne (Ks) I 5% l 5 1



Po sprawdzeniu i przeanalizowaniu ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę:
Nazwa: Zakład Tecliniki Bi?irowej
Adres: ul. Słoiiecznikowa 25/56, 15-660 Białystok
NIP: 542-274-93-32
REGON: 20038566

Oferującemu realizację całości zamówienia za cenę netto/brutto
41.000,00 zł netto/ 50.430,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca Zakład Tecliniki Bi?irowej ul. Słonecznikowa 25/56, 15-660 Białystok, któiy złożył oferte2
ocecliowaną nr. 2, po dokonaiii?i jej oceiiy w oparci?i o badaiie kryteria i wymogi formalne, zdobył
iiajwyższą łączna ilość p?inktów.

Bia%stok, dnia 22 sierpnia 201 7 roku
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(pieczęć i podpis Realiz'4)'/14ego zamówienie)

*Niepotrzebiie skreślić

Numer-'-
ofeity

Nazwa Wykonawcy
oraz adres

Zaproponowana przez Wykonawcę
ceiia brutto ofeity i inne kryteria

Ilość przyznanych pmktów

1

Zakład Teclmiki Biurowej
MICOM
Mirosław Roszkowski

ul. Główna 24 A

18-100 Łapy

Cena brutto napraw: 48594,84 zł

Na dzień 30.07.2017 r.

nie zatrudnia na umowę o pracę
oso% niepełnosprawną

K'c-=-s:3os,6s Zł/48594,84
x gs = 10,38 pkt 

Ks= O pkt

S5 Kc +K, 7 10,38 pkt

2
Zakład Techniki Biurowej
ul. Słonecznikowa 25/56

15-660 Białystok

Ceiia brutto'nmpr'mw: 5308,68 zł -

Na dzieif 30.07.2017 r.

nie zatrudnia iia umowę o pracę
oso% niepełnosprawną

Mc= 53'O'8,'6'8/5308,Ś8 x 95 =
95 pkt

Ks= O pkt

S= Kc + K, = 95 pkt


