Leszno dnia: 20.11.2013
CKP.252.3.2013.MB.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU
PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA OFERT
NA CZĘŚĆ 1, 2 ZAMÓWIENIA

Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Narutowicza 74, 64-100 LESZNO ogłasza, że w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, na: zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego,
oprogramowania, wyposażenia pracowni oraz ich montaż i uruchomienie dla Centrum
Kształcenia Praktycznego w Lesznie”
Numer ogłoszenia: 230827 - 2013
Data zamieszczenia: 4.11.2013
w przedmiotowym postępowaniu wybrano oferty:
1. Dla części 1 zamówienia - sprzęt elektryczny - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium
ceny (100%) uznano ofertę nr 1 złożoną przez następującego wykonawcę:

PHPU Zuber, Andrzej Zuber PHPU
ul. Krakowska 29C
50-424 Wrocław
Uzasadnienie wyboru:

w/w wykonawca spełnia wszystkie określone przez zamawiającego warunki udziału w
postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte
kryterium ceny (100%).

Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania
złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert
– cena (100%) i łączną punktację:

Numer
oferty

1

Nazwa (firmy), siedziby i adresy wykonawców

PHPU Zuber, Andrzej Zuber PHPU
ul. Krakowska 29C
50-424 Wrocław

Cena oferty
brutto w zł

17 736,60

Liczba punktów w kryterium –
cena (100 %) przy
zastosowaniu wzoru (zgodnie
z rozdziałem 15 SIWZ

100 pkt

Z Wykonawcą wybranym w postępowaniu zostanie zawarta umowa zgodnie z Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia

Zamówienie dla części 2. zostaje unieważnione, ponieważ zgodnie z art. 93 ust.1pkt. 4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907). W/w artykuł
stanowi, ze zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli
(...) oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie

zamówienia,

chyba

ze

zamawiający

maże

zwiększyć

kwotę

do

ceny

najkorzystniejszej oferty.
Oferta z najniższą ceną wynosiła dla
Część nr 2 – sprzęt hydrauliczny – cena najniższa – 3 444 zł natomiast zamawiający zamierzał
przeznaczyć kwotę: w wysokości 2 929 zł i nie mógł jej zwiększyć.

ZESTAWIENIE WSZYSTKICH OFERT :
Nr
oferty

1

Nazwa i siedziba firmy
PHPU Zuber, Andrzej Zuber
ul. Krakowska 29C
50-424 Wrocław

część
1

część
2

17 736,60 zł

3 444 zł

100,00 pkt

100,00 pkt

