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I n f o r m a c j a

 o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakup 250 szt. notebooków 

Zamawiający udzielił zamówienia w oparciu o:

– art.  6  ust.  1  ustawy z  dnia  02 marca 2020 r.  o  szczególnych rozwiązaniach związanych z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374).

Zgodnie z treścią art. 6 ustawy o COVID-19, do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19

(zob. art. 2 ust. 1 ustawy o COVID-19), nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.

poz. 1843), jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego

ochrona zdrowia publicznego. Powyższy przepis upoważnia zatem zamawiającego do odstąpienia od stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, dalej jako: ustawa Pzp) 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku informuje, 

że w  dniu 12 sierpnia 2020 r. odbyło się rozstrzygnięcie postępowania przeprowadzonego 

w trybie zapytania ofertowego na które łącznie wpłynęło 15 ofert.

Przedmiot zamówienia finansowany jest w ramach projektu pn.: 

„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowanego w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do

przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych

w interesie ogólnym.

                              W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wybrano najkorzystniejszą ofertę:

L.p Nazwa  wykonwacy Laptop nazwa Cena netto Cena brutto Łaczna wartość

1 ALTBIT Sp. Z o. o.
05-504 Korzeniówka, 
ul. Wronia 10
woj. mazowieckie

DELL Vostro 3591 2 350,00 zł 2 890,50 zł 722 625,00 zł

Uzasadnienie

Oferta wykonawcy spełnia wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym, 

została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym (100%)

Wartość usługi - 722 625,00 zł

DYREKTOR  PCPR  W EŁKU

                   IWONA NOWAKOWSKA

Przedmiot zamówienia finansowany jest w ramach projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej

jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

 oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.


