
 

 

IMIM/DOP/ 2442 /2013   Kraków, 25.09.2013 r. 

znak sprawy: PN-23-2013  

 

 

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 2013 r. poz. 907 z późn zm.) 

informuje, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 03.09.2013 r. 

pod numerem: 356012-2013 na: dostawę  zestawu komputerowego, laptopa i komputera 

przenośnego do systemu pomiaru modułów. 

 

Część nr: 1  -  Złożono ofert: 1,   

Z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania: 0 

Cena (brutto) oferty najtańszej:  4637,10 zł 

Cena  (brutto) oferty najdroższej:  4637,10 zł  

Centrum Szkolenia Komputerowego 

ul. Królowej Jadwigi 23, 41-300 Dąbrowa Górnicza 

cena oferty brutto: 4637,10 zł 

Część nr: 2  -  Złożono ofert: 1 

Z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania: 0 

Cena (brutto) oferty najtańszej:  4972,89 zł 

Cena  (brutto) oferty najdroższej:  4972,89 zł  

Zamawiający wybrał ofertę firmy: 

Centrum Szkolenia Komputerowego 

ul. Królowej Jadwigi 23, 41-300 Dąbrowa Górnicza 

za cenę oferty brutto: 4972,89 zł 

Część nr: 3  -  Złożono ofert: 1, 

Z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania: 0 

Cena (brutto) oferty najtańszej:  4199,22 zł 

Cena  (brutto) oferty najdroższej:  4199,22 zł  

Centrum Szkolenia Komputerowego 

ul. Królowej Jadwigi 23, 41-300 Dąbrowa Górnicza 

cena oferty brutto: 4199,22 zł 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: 

Nr tematu 
Nazwa i adres wykonawcy 

(Nr oferty) 

Liczba 

punktów 

w 

kryterium 

Razem 

  
Cena 

(koszt) 
 

1 

(1) 

Centrum Szkolenia Komputerowego 

ul. Królowej Jadwigi 23, 41-300 Dąbrowa Górnicza 

100 100 

2 

(1) 

Centrum Szkolenia Komputerowego 

ul. Królowej Jadwigi 23, 41-300 Dąbrowa Górnicza 

100 100 

3 

(1) 

Centrum Szkolenia Komputerowego 

ul. Królowej Jadwigi 23, 41-300 Dąbrowa Górnicza 

100 100 

Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy.  

W toku postępowania nie odrzucono żadnej oferty. 

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 25 września 2013 r. 

 

Części unieważnione: 

Część nr: 1 i 3 

Uzasadnienie:  

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ cena 

oferty z najniższą ceną przekracza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

                                                                     


