IMIM/DOP/ 1918 /2013
znak sprawy: PN-21-2013

Kraków, 26.07.2013 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 dnia 29 listopada 2007 r. Nr 223, poz.1655 z
późn zm.) informuje, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 19.06.2013 r.
pod numerem: 117779-2013 na: dostawę komory pomiarowej – elementu stanowiska do pomiaru
i rejestracji temperatury w podczerwieni (zakup, montaż, uruchomienie, instruktaż),
Złożono ofert: 3
Z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania: 1
Cena (brutto)oferty najtańszej: 16605,00 zł
Cena (brutto)oferty najdroższej: 34438,77 zł
Zamawiający wybrał ofertę firmy:
Zakład Techniki Próżniowej Tepro SA
ul. Przemysłowa 5, 75-216 Koszalin
za cenę oferty brutto: 16605,00 zł
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Nr
tematu

Nazwa i adres wykonawcy
(Nr oferty)

1

(1)
PREVAC sp. z o.o.

Liczba
punktów
w
kryterium
Cena
(koszt)

Razem

48,22

48,22

100

100

ul. Raciborska 61, 44-362 Rogów
1

(2)
Zakład Techniki Próżniowej Tepro SA
ul. Przemysłowa 5, 75-216 Koszalin

Zamawiający wykluczył z postępowania:
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy:

1

ARTVAC – PLUS
ul. Rodziny Poganów 116,
32-080 Zabierzów

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:
Art. 24 ust. 2 pkt 4
Wykonawca złożył ofertę, bez dokumentu dotyczącego
przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Zamawiający pismem z dnia 23.07.2013r. wezwał
Wykonawcę do uzupełnienia dokumentu:
- Lista podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo
informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
Wykonawca nie uzupełnił brakującego dokumentu.
Wykonawca został wykluczony z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 - Wykonawca nie wykazał
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
W toku postępowania odrzucona została następująca oferta:
Nr oferty,
Lp.
Uzasadnienie odrzucenia oferty:
nazwa i adres wykonawcy:
(3)
Art. 89. ust.1 pkt 5
ARTVAC – PLUS
Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca
1
ul. Rodziny Poganów 116,
został wykluczony
32-080 Zabierzów
Jednocześnie zawiadamiamy, że wobec czynności zamawiającego polegających na wykluczeniu
odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia 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 31.07.2013 r.

