IMIM/DOP/ 1372 /2013
znak sprawy: PN-16-2013

Kraków, 05.06.2013 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, ul. Reymonta 25, zgodnie z art. 92
ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późniejszymi
zmianami), informuje, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 22.05.2013 r.
pod numerem: 198662-2013 na: dostawę notebooków - 3 szt.
Zadanie częściowe nr 1 - Złożono ofert: 3
Z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania: 1
Cena (brutto)oferty najtańszej: 5799,45 zł
Cena (brutto)oferty najdroższej: 5899,08 zł
Zamawiający wybrał ofertę firmy:
Redicreo S.C., ul. Sołtysowska 12G/26
31-589 Kraków
za cenę oferty brutto: 5799,45 zł
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Nr
części

1

1

Nazwa i adres wykonawcy
(Nr oferty)

(1)
ZyCOM Polska sp. z o.o.
ul. Puszczyka 9, 02-785 Warszawa
(3)
Redicreo S.C., ul. Sołtysowska 12G/26
31-589 Kraków

Liczba
punktów w
kryterium
Cena (koszt)

Razem

98,31

98,31

100

100

Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy.
W toku postępowania odrzucona została następująca oferta:
Nr oferty,
Lp.
Uzasadnienie odrzucenia oferty:
nazwa i adres
wykonawcy:

1

(2)
F.H.U. Krawo
Wojciech Chanulak,
Posądza 64,
32-104 Koniusza

Oferta odrzucona w części nr 1
Na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 - treść oferty nie
odpowiada treści SIWZ. Treść oferty niezgodna ze
SIWZ. W ofercie brak dysku SSD.

Jednocześnie zawiadamiamy, że wobec czynności zamawiającego polegających na odrzuceniu
oferty odwołującego, przysługuje odwołanie w terminie 5 dni od dania przesłania informacji o
czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, w formie określonej w ust. 180
ustawy PZP.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje
odwołanie.
Umowa w prowadzonym postępowaniu może zostać zawarta po 10.06.2013r.

