
ZP/11/PN/13

OGŁOSZENIE

 o wyborze ofert  oraz   o unieważnieniu postępowania  

z dnia 24.04.2013 r.

I. WYBÓR

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  
Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 ze zm.) zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na bieżące dostawy środków czystości, podzielonego na 6 części (6 pakietów).

Złożono ogółem: 10 ofert

Wybrano:
Pakiet Nr 2 -  Oferta Nr 10 ika Robert Albrecht, ul. Czechosłowacka 43/2, 61-456 Poznań

Pakiet Nr 2 – 18.379,35 zł brutto /pkt 100

Pakiet nr 3 -  Oferta  Nr 3   APJ SYSTEM Sp. z o.o., ul. Kopanina 54/56, 60-105 Poznań
Pakiet Nr 3 – 22.465,95 zł brutto /pkt 100

Pakiet nr 5 – Oferta Nr 2 Magazyn Czystości Marlena Kopij, ul. Zacisze 5A, 65-775 Zielona Góra
  Pakiet Nr 5 – 513,28 zł brutto/pkt 100

Pakiet nr 6 – Oferta Nr 5 Profesjonalny Serwis Higieny Sp. z o.o., ul. Chwiałkowskiego 32a 
61-553 Poznań

  Pakiet Nr 6 – 9.638,77 zł brutto/pkt 100

Uzasadnienie wyboru: 
Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia przy wyborze oferty dla pakietów 2, 3, 5 i 6 zamawiający kierował się kryterium: cena 
100%.
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, że 
w/w  oferty  odpowiadają  wszystkim  wymaganiom  określonym  w  ustawie  oraz  w  specyfikacji  istotnych 
warunków  zamówienia  i  zostały  ocenione,  jako  najkorzystniejsze  w  oparciu  o  podane  w  specyfikacji  
kryterium wyboru.

Zgodnie z art. 86 ust. 3 prawa zamówień publicznych Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie niniejszego 
zamówienia kwotę w wysokości  121.993,00 zł brutto 

Na zawarcie umowy między stronami wyznaczyliśmy dzień 30 kwietnia 2013 roku.

Ponadto na podst. art. 89 ust. 2) Zamawiający odrzuca ofertę na Pakiet nr 3 firmy IKA Robert Albrecht, ul. 
Czechosłowacka 43/2, 61-456 Poznań. 
Treść oferty w zakresie Pakietu nr 3 nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

II. UNIEWAŻNIENIE

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie pakietu nr 
4  - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 
759  z  późn.  zm.)  –  cena  najkorzystniejszej  oferty  przewyższa  kwotę,  którą  zamawiający  zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Prezes Zarządu

        Michał Sobolewski
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