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BGK271.30.2015 Gózd dnia 22.09.2015r.

OGŁOSZENIE
wyników po§tępowania

Na podstawie art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004t. Prawo zamówień publicznych
zawiadamiam, żę w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetatgu nieograniczonego (otwarcie ofert dnia 18.09.20l5r.) na Świadczenie usługi dostępu do
Internetu Beneficjentom Ostatecznym w ramach trwałości projektu..INTERNET w gminie Gózd
- sz@nsą na lepsze jutro...".

wybrana została oferta, która w kryteriach ,,cena' i ,,czas naprawy" uzyskała łącznie najwyższą
liczbę punktów i jest nią oferta złożona przezftmę:

Michał Golberg Net

Jedlnia Kolonia 7,26-670 Pionki

W terminie przewidzianym na składanie ofert wpłynęło 3 oferty.

Żadna oferta nię została odrzucona i żadęnwykonawca nie został wykluczony z postępowania
o udzieIenie zamówienia.

Streszczenie ocęny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z aft. 94 ust. 2 pW. 3) ustawy
z dnia 29 stycznia 20O4r. Prawo zamówień pubiicznych może byó zawarta przed upływem
terminów, o których mowa w art. 94 ust. l jeżeli w postępowaniu o udzielęnię zamówienia
o wartoŚci mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie
odrzucono żadnej oferty oraz w przypadku trybu przetargu nieograniczonego nie wykluczono
żadnego wykonawcy tj. po dniu 22.09.ż015r,

Otrzymują:
l. Net - ARN Sp. z o.o.

ul. Stacyjna 59, 08-400 Garwolin
2. Michał Golberg Net

Jedlnia Kolonia 7 ,26-670 Pionki
3, Giga Komputer

Ilona Skupień
ul, Władysława Jagiełły 10, 26-700 Zwolęń

4. 1 egz, Wywieszony na tablicy ogłoszeń Zamawiającego,
5. 1 egz. Przekazuy do publikacj i na stronie intemetowej Zamawiającego
6, Na.
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Nr
oferty

Nazwa oferenta Liczba
punktów

w kryterium
..cena"

Liczba
punktów

w kryterium
..czas nanrawv"

Razem

l Net - ARNI Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 59
08-400 Garwolin

235,95 0,00 235,95

2 Michał Golberg Net
Jedlnia Kolonia 7
26-670 Pionki

291,00 9,00 300,00

aJ Giga Komputer
Ilona Skupień
ul. Władysława Jagiełły 10
26-700 Zwo|eń

242,49 9,00 251,49


