Lipiany, dnia 04.01.2012 r.

BUD-I.271.2.2011

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
ORAZ UNIEWAZNIENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
Gmina Lipiany zawiadamia , Ŝe w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia –
przetarg nieograniczony na zadanie: : „Dostawa materiałów dydaktycznych” wpłynęły
2 oferty, z których 1 oferta została odrzucona.

Nr
oferty

1.
2.

Nazwa firmy oraz adres
„KLADREW” Szymon Klamann,
83-300 Kartuzy,
ul. 3 Maja 17/6
Nowa Szkoła Sp. z o.o.
90-248 Łódź
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25

Cena brutto [zł]

Punktacja
kryterium –
cena (100%)

49 779,84 zł

100 %

41 204,00 zł

oferta
odrzucona

W wyniku postępowania wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 1:
„KLADREW” Szymon Klamann, 83-300 Kartuzy, ul. 3 Maja 17/6

Jest to oferta, która spełniała wymogi określone przez zamawiającego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, a Wykonawca spełnił warunki udziału w przedmiotowym
postępowaniu. Wybrana oferta otrzymała największą liczbę 100,00 punktów w jedynym
kryterium oceny ofert, którym była cena oferty.

1

OFERTY ODRZUCONE
Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, niniejszym informuję,
iŜ po przeprowadzeniu badania złoŜonych przez Wykonawców ofert na przedmiotowe
postępowanie, odrzucono następującą ofertę:
Oferta nr 2: Nowa Szkoła Sp. z o.o. 90-248 Łódź, ul. Polskiej Organizacji
Wojskowej 25
Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 i 6 ustawy Pzp odrzuca się ofertę z uwagi na rozbieŜność
przedmiotu zamówienia tak w zakresie rodzajów pomocy dydaktycznych jak i ich ilości,
uwidocznionych w przedłoŜonej przez Wykonawcę ofercie pod pozycjami: 10, 15,16,
22,23,26,56,57,69,73,81,123,128,149,150,153. RozbieŜności te powodują odmienność
przedmiotu zamówienia określonego przez Zmawiającego a oferowanego przez Wykonawcę.

Jednocześnie, Zamawiający informuję, iŜ na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

u n i e w a Ŝ n i a
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Dostawę materiałów dydaktycznych”, gdyŜ cena najkorzystniejszej
oferty przewyŜsza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia a która została zawarta w umowie o dofinansowanie zawartej w dniu
06.10.2011 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie a Gminą Lipiany tj.
45 281, 97 zł.
Wszystkim Wykonawcom dziękujemy za złoŜenie ofert i zapraszamy do uczestnictwa
w kolejnym przetargu, który zostanie niezwłocznie powtórzony.

Proszę o potwierdzenie otrzymania zawiadomienia na nr faksu: 91 564-13-85 lub
mailowo: inwestycje@lipiany.pl

Opublikowano na stronie internetowej: www.bip.lipiany.pl.

Burmistrz Lipian – Krzysztof Ireneusz Boguszewski
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