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III.G.281/10/08
Nowy Sącz, dnia 04.07.2008

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami) Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu zawiadamia o odrzuceniu ofert firmy

                                                     OFERTA NR 1
Computer Word & Wolan Group Sp. z o. o.
ul. Rzemieślnicza 22
05-827 Grodzisk Mazowiecki

z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
dot.: „Dostawa oprogramowania do audytu i zarządzania sprzętem informatycznym
 i oprogramowaniem w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu oraz podległych jednostkach.”

Uzasadnienie:
Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych

Zgodnie z wymaganiami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Rozdział 4 pkt 4.1.2.1 oferowane oprogramowanie musi spełniać wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, zawartym w załączniku nr 1 do SWIZ.
W toku badania oferty przez Komisje przetargową stwierdzono, że Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia nie jest zgodna z minimalnymi wymaganiami Zamawiającego zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia, wobec czego podlega ona odrzuceniu.
Niezgodności o których mowa przedstawia poniższa tabela, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.


z up. Prokuratora Okręgowego
Prokurator Prokuratury Okręgowej

Jerzy Pietryga
kierownik szkolenia





											   Załącznik nr 1

Lp.
Cechy
Wymagania
Zgodność 
z minimalnymi wymaganiami

Ogólne


5

Zdalna instalacja oprogramowania
NIE
6

Zdalne zarządzanie komputerami 
NIE

Szczegółowe - audyt


33

Zarządzanie posiadanymi licencjami – bieżące śledzenie licencji i porównanie zakupionych licencji z użytkowanymi, włącznie z licencjami dostępowymi typu CAL
NIE

Szczegółowe -  zarządzanie komputerami


39

Możliwość zdalnej instalacji oprogramowania
NIE
40

Możliwość zdalnego zarządzania stacjami:
- przejęcie kontroli
- zdalny restart, wyłącznie, przesyłanie wiadomości, sprawdzenie jakości połączenia

NIE

Szczegółowe – tworzenie raportów
 i dokumentów


45

Możliwość tworzenia dokumentów dotyczących przekazania komputerów – protokołów przekazania komputera do użytkowania
NIE
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami.) - dział VI "Środki ochrony prawnej". 

                    

