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lwgrozdzielnika/

Wojewódzki Inspektorat ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu informuje,
iż w postępowaniu o udzielenię zamowienia publicznego na dostawę komputerów AIo'
laptopów i oprogramowania dla WIoRiN we Wrocławiu w dniu 17.12.2020r.
za najko r zys tn i ej sz ą zo staŁa Uznana o fe rta fi rmy :

REDICREO s.c.
ul. Mogilska 97, 3l-545 Kraków

Z ceną 65161,71 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden
zloĘch siedemdziesiąt jeden grosry).

Jednocześnie informujemy, Że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 3 oferty,
zestawienie złożonych ofert według kolejności wpływu stanowi tabela poniżej, nie odrzucono
Żadnej oferty oraznie zastosowano odwróconej procedury wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zestawien ie z|ożony ch ofeń (numeracj a wg kolei ności wpbwu)
Lp Nazwa Wykonawcy Wańość brutto Uwagi

I
Netcom sp. Z o.o.' ul' Jarzębinowa
22lI,53-120 Wrocław 69 749,67 zł Oferta ostateczna

) REDICREO s.c, ul. Mogilska 97n

31-545 Kraków 6516l,71zł Oferta ostateczna,
naikorzystnieisza

J

ATUT Computer Laskowski
Maciej, al. Armii Krajowej I0a/2,
50-54l Wrocław

72 336,30 zł
oferta ostateczna, wartość

oferty po dokonaniu poprawek
oczywistych omyłek

uYł-
(D Chroniąc rośliny, chronisz Życie
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W związku z povryŻszym WIoRiN we Wrocławiu zaprasza upoważnionego przedstawiciela
oferenta, którego oferta została vznana za najkorzvstniejszą' do niezwłocznego kontaktu

w celu podpisania umowy na rea|izację przedmiotowego zamówienia publicznego.
w sprawie szczegołów technicznych związanych z podpisaniem umowy prosimy
kontaktowaó się z p. Mariuszem Łuczykiem (tel. 506-399-639,
email: it-wroclaw@piorin.gov.pl).

ook'cśĘsłi Wojer.lódzki lne.lektor*P:Ińtr'iffiffiffi'
ZbĘni'ew Michłlewski

otrzymują ( l egz.):
1) oferent którego oferta została lznana za najkorzystniejszą (skan emailem)
Ż) Pozostali - skan informacji na stronie Zamawiającego w sekcji przedmiotowego zamówienia
3) Aa (oryginał)
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