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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę pn.  

 

Świadczenie usługi stałego dostępu do internetu wraz z dostawą i montażem niezbędnego 

sprzętu sieciowego w ramach projektu pod nazwą „ Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu w gminie Osiek” realizowanego w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu- elnclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – 

zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi stałego dostępu do internetu 

wraz z dostawą i montażem niezbędnego sprzętu sieciowego w ramach projektu pod nazwą 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek” do biura Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Osieku w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 ofert: 

 

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty: 

1) Internet Integrations Partners Sp.  o.o. 

ul. Kazury Stanisława 2C/15,  02-795 Warszawa 

oferta cena 98 154,00 zł. (brutto) , w załączeniu oferta 

 

2) Nazwa Wykonawcy (adres, tel./fax.)  

TOYA Systemy Komputerowe Sp. z o.o. 

92-016 Łódź, ul. Telefoniczna 46F  

 oferowana cena: 95 940,00 zł. (brutto), w załączeniu oferta. 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 

907 z późn. zm.) Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku informuje, że w prowadzonym 

postępowaniu wybrano do realizacji najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: 

 

TOYA Systemy Komputerowe Sp. z o.o. 

92-016 Łódź, ul. Telefoniczna 48F 
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Uzasadnienie wyboru:  

 

Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę 

najkorzystniejszą i zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za najniższą cenę. 

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j.  

Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 
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