
Śrem, dnia 22.02.2013

Znak sprawy: ZP/5/PN/13

Ogłoszenie
z dnia 22.02.2013r.

o wyniku i udzieleniu zamówienia
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na „bieżące dostawy gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli (1)”

Zamawiający informuje:

1. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.  
U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że dokonano wyboru oferty w wyżej 
wymienionym postępowaniu ZP/5/PN/12 

Złożono ogółem: 2 oferty
Kryterium oceny oferty – cena 100%
Wybrano:

Pakiet 1 - Oferta nr 2 – Linde Gaz Polska Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 41a, 31-864 Kraków
Pakiet 1 – 52.902,72 zł brutto (ilość punktów: 100,00)

Pakiet 2 – Oferta nr 2 - Linde Gaz Polska Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 41a, 31-864 Kraków
Pakiet 2 – 25.250,40 zł brutto (ilość punktów: 100,00)

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na finansowanie zamówienia kwotę 99.476,64 zł.
Zamawiający wyznaczył termin podpisania umowy na dzień 28.02.2013r.
 

2. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  
(Dz.U.  z  2010  nr  113,  poz.  759  z  późn.  zm.)  informujemy,  że  oferta  nr  1  -  Zakład Produkcyjno-
Usługowo-Handlowy  TEMIS  Tadeusz  Skajewski  ul.  Zakładowa  8,  89-600  Chojnice  została 
odrzucona z postępowania na „bieżące dostawy gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli (1)”, 
na Pakiet 1.

Uzasadnienie
Przyczyną  odrzucenia  oferty  jest  to,  że  treść  oferty  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia. Zgodnie z art. 26 ust. 3 Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia zgodnego z 
pkt VI ppkt 3 SIWZ pełnomocnictwa (oryginał) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj. do dnia 
21.02.2013r. do godziny 10:00  - Wykonawca nie złożył stosownego dokumentu.

W związku z tym oferta nr 1 nie spełnia wymagań SIWZ i podlega odrzuceniu zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2  
ustawy Prawo zamówień publicznych.

                                                             Pouczenie
Zamawiający  informuje,  że  na  powyższą  decyzję,  zgodnie  z  art.  182  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych Wykonawca może złożyć odwołanie.

          Prezes Zarządu

       Michał Sobolewski
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