SRZPAPO|EN7 t2016
Warszawa ,2016-06-14
wg rozdzielnika

ZAWIADOMIEN!E
O VVYBORZE NAJKORZYSTNT EJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamÓwienia publicznego. Numer

sprawy:
cRzP/lPo/EN712016. Nazwa zadania'. Dostawa chromatografu cieczowego _ część!

1.Działając na podstawie art.92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamÓwień publicznych zamawiający
informuje, Że W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia
n aj ko rzyst n ej szą ofe rtę złoŻoną pzez wy k o n awcę
:

i

SHIM-POL A.M. Borzymowski
Lubomirskiego 5, 05-080 lzabelin

E.

A.

Borzymowska-Reszka

Reszka Sp.

j.,

ul.

Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca warunki postępowania

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktowaó się
podpisania umowy w terminie do dnia 2016-06-20.

z

Zamawiającym

w sprawie

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
W prowadzonym postępowaniu złożononastępujące oferty

Lp.:

wykonawcy:

Nazwa
Reszka Sp. j

1

SHIM-POL A.M. Borzymowski E. Borzymowska-Reszka A

Adreswykonawcy:ul.Lubomirskiego5,05-080lzabe]in
Cena oferty brutto: 233 038,91
Liczba pkt. w kryterium cena: 10
Liczba pkt w kryterium gwarancja: 0

2. DziałĄąc na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający
informuje, ze W prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający

informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni zadni wykonawcy.

4' DziałĄąc na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamÓwień publ icznych zamawiającyl
informuje, Że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po
dopełnieniu wszelkich formalnościpo upływie - od dnia przesłania niniejszego
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środkiochrony prawnej
od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują Środki ochrony prawnej
(odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynnoŚci:
'1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformowaÓ
zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynnościpodjętej przez zamawiającego W
niniejszym postępowaniu, Iub
2) zaniechania czynności,do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie

ustawy,
na ktÓre nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem
lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jezeli
zostało ono przesłane pisemnie.
lnformacje dotyczące Środków ochrony prawnejznajdują się Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz w Dziale Vl Prawa zamówień publicznych ,,Środki ochrony
prawnej", art. od 179 do 1989 (t. j. Dz. U. 22015 r. poz.2164)
Kierown i k Działu Ad

Marek Łabanowski
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ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego' Numer sprawy: cRZP/IPo/EN712016.
Nazwa zadania: Dostawa chromatografu gazowego - częśćll

1' DziałĄąc na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający

informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą
ofeńę złoŻoną przez wykon awcę
:

Perlan Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca warunki postępowania
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktowaÓ
umowy w terminie do dnia 2016-06-20.

się zZamawiającym w sprawie podpisania

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest ań. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złoŻono następujące oferty

Lp.:

I

wykonawcy:
wykonawcy:
brutto:

Nazwa
Perlan Technologies Polska Sp. z o.o.
Adres
ul. Puławska 303 , 02-785 Warszawa
Cena ofeńy
184 249,08
Liczba pkt. w kryterium cena: 10
Liczba pkt w kryterium gwarancja: 0
2. DziałĄąc na podstawie ań' 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający
informuje, ze W prowadzonym postępowaniu nie zostały odzucone Źadne ofeńy.

3. DziałĄąc na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamÓwień publicznych zamawiający
informuje, że W prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. DziałĄąc na podstawie ań' 92 ust. '1 pkt' 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający
informuje, ze podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu

Wszelkich formalnoŚci po upływie - od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze
naj ko zystn iejszej ofeńy.

Środki ochrony prawnej
od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują Środki ochrony prawnej
(odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje'
Wykonawca może W terminie pzewidzianym do wniesienia odwołania poinformowaó
zamawia1ącego o:

1)

niezgodnej z przepisami ustawy czynnoŚci podjętej przez zamawiającego w niniejszym
postępowaniu, lub
2) zaniechania czynnoŚci, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na ktÓre nie pzysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub
drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono
pzesłane pisemnie.
lnformacje dotyczące środkÓw ochrony prawnejznajdują się Specyflkacji istotnych warunków
zamówienia olazw Dziale Vl Prawa zamówień publicznych ,,Środki ochrony prawnej'', art. od
179 do 1989 (t. j. Dz. U. 22015 r. poz'2164)
Kierown ik Działu Administracyjno-Technicznego

Marek Łabanowski

